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Resumo 

A presente dissertação foi realizada na empresa TMG Automotive, e teve o objetivo de 

continuar com o estudo de fenómenos de descoloração ocorridos em materiais de 

PVC/PUR. Os principais fenómenos estudados foram o avermelhamento e o 

amarelecimento, que estão associados à oxidação de antioxidantes fenólicos presentes 

nas formulações dos materiais.  

A descoloração dos materiais poliméricos é influenciada pelas condições do ambiente 

em que eles são mantidos, pelo que se estudou, recorrendo a testes numa câmara de 

fluxo contínuo de NO2 e a duas metodologias de planeamento de experiências (método 

de Taguchi e metodologia de superfície de resposta), qual a importância dos fatores 

temperatura, humidade relativa e concentração de NO2 na descoloração verificada em 

dois tipos de material. 

Devido ao uso de garrafas de monóxido de azoto (NO) para a realização de vários 

métodos de ensaio internos da empresa, e esse uso poder constituir perigo, foi 

desenvolvido um método de ensaio novo, com capacidade de geração de NO2 por 

impregnação de um filtro com reagentes e pelo seu contacto com provetes de material 

a testar. 

Foram ainda efetuados testes para avaliação da reatividade de várias aminas e de uma 

solução de amoníaco com um antioxidante fenólico, tanto na presença como na 

ausência de óxidos de azoto (NOx). 

Foi possível esclarecer que a temperatura e a humidade relativa do meio em que os 

materiais são armazenados são os fatores mais importantes na descoloração, sendo o 

avermelhamento favorecido em condições de temperatura mais elevada, conjugada 

com baixa humidade relativa. Além disso, verificou-se que o avermelhamento é 

superior para concentrações de NO2 mais elevadas. Com o método alternativo 

desenvolvido foi possível obter, com algumas das alternativas utilizadas, um 

avermelhamento superior ao obtido pelo método de referência interno. Ao nível da 

reatividade de aminas, não foi possível obter avermelhamento do antioxidante fenólico 

através da interação com nenhuma das várias aminas estudadas, à exceção da solução 

DABCO 33-LV, e apenas na presença de NOx. 

Palavras Chave (Tema):  Descoloração, materiais poliméricos, 

antioxidantes fenólicos, planeamento de 

experiências, óxidos de azoto 
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Abstract 

This dissertation was held at TMG Automotive company, and aimed to continue with 

the study of discoloration phenomena occurring in PVC/PUR materials. The main 

phenomena studied were pinking and yellowing, which are associated with the 

oxidation of phenolic antioxidants present in the materials’ formulations. 

The discoloration of polymeric materials is influenced by the environmental conditions 

in which they are kept, so it was studied, through tests performed in a continuous NO2 

flux chamber and by two design of experiments methodologies (Taguchi method and 

response surface methodology), how important are the factors temperature, relative 

humidity and concentration of NO2 on the discoloration observed in two types of 

material. 

Due to the use of nitrogen monoxide bottles (NO) in order to perform various internal 

test methods, and since such use can be harmful, a new test method was developed, 

with NO2 generation ability by impregnating a filter with reagents and by promoting its 

contact with samples of the material to test. 

Tests were also carried out to evaluate the reactivity of various amines and ammonia 

solution with a phenolic antioxidant, both in the presence and absence of nitrogen 

oxides (NOx). 

It was possible to clarify that the temperature and relative humidity of the 

environment in which the materials are stored are the most important factors in 

discoloration and that pinking is favored in conditions of higher temperature in 

association with low relative humidity. Furthermore, it was found that pinking is 

increased with higher concentrations of NO2.  With the alternative method developed, 

it was possible to obtain a higher pinking than the obtained by the internal reference 

method, with some of the alternatives tested. Concerning the reactivity of amines, it 

was not possible to obtain phenolic antioxidant pinking through interaction with any 

of the various amines studied, except with the solution DABCO 33-LV, and only in the 

presence of NOx. 

 

Keywords (Subject):  Discoloration, polymeric materials, phenolic 

antioxidants, design of experiments, nitrogen 

oxides 
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Notação e Glossário 

𝑎∗ Coordenada de cor: tons verdes e vermelhos  

𝑏∗ Coordenada de cor: tons azuis e amarelos  

𝐿∗ Coordenada de cor: luminosidade  

∆𝐸∗ Diferença total de cor  

𝐻𝑅 Humidade relativa % 

𝑚 Massa g 

𝑀 Massa molar g/mol 

𝑛 Número de moles mol 

𝑃 Pressão atm 

𝑅 Constante dos gases ideais L·atm/(K·mol) 

𝑇 Temperatura °C  

𝑉 Volume mL 
% (m/m) Percentagem mássica  
% (V/V) Percentagem volúmica  

Letras gregas 

 Diferença  

Lista de Siglas 

ACEA European Automobile Manufacturers Association  
AO Antioxidante   
COV Compostos orgânicos voláteis  
DOE Design of Experiments  
EN European Norm  
FEUP Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  
HALS Hindered Amine Light Stabilizers  
ISO Internacional Organization for Standardization  
NP Norma Portuguesa  
OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series  

P· Radical alquilo  

PI Pinking Index  

POO· Radical peroxilo  

PSA Pressure Swing Adsorption  
PUR Poliuretano  
PVC Poli(cloreto de vinilo)  
RSM Response Surface Methodology  
TMG Têxtil Manuel Gonçalves  
TPE Elastómeros termoplásticos  
TPU Poliuretano termoplástico  
TS Technical Specification  
UE União Europeia  
UPTEC Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto 
UV Ultravioleta 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e apresentação do projeto 

Apesar de todos os desenvolvimentos a nível da oferta de mais e melhores transportes públicos, 

a realidade que se verifica é que a utilização de um veículo automóvel próprio ainda assume 

um papel central na mobilidade dos cidadãos, sendo que, em 2013, existiam em circulação 287 

milhões de automóveis nos 28 países da União Europeia (UE), segundo a ACEA (European 

Automobile Manufacturers Association). Além disso, a indústria automóvel tem um elevado 

impacto no emprego na Europa, proporcionando 12,1 milhões de postos de trabalho, o que 

corresponde a 5,6 % do total dos empregos existentes na UE [1].  

O setor automóvel compreende diferentes tipos de indústria, sendo que a TMG Automotive se 

encontra no grupo de empresas dedicadas ao fabrico de materiais para a indústria de peças e 

componentes para automóveis. Na TMG Automotive são produzidos essencialmente materiais 

para o revestimento do interior de automóveis, tendo os produtos por base materiais de 

natureza polimérica, como PVC (poli(cloreto de vinilo)), PUR (poliuretano) e TPE (elastómeros 

termoplásticos). 

O PVC é um polímero termoplástico - é possível moldá-lo quando acima de uma determinada 

temperatura - derivado do eteno, sendo que um dos átomos de hidrogénio é substituído por um 

átomo de cloro [2]. Na Figura 1.a) apresenta-se a reação de polimerização do PVC. O polímero 

de PVC apresenta uma estrutura sindiotática (átomos do elemento substituinte alternados ao 

longo da cadeia polimérica) porém, esta pode ser considerada praticamente atática 

(distribuição aleatória dos átomos de cloro ao longo da cadeia), o que explica que o PVC forme 

apenas pequenos cristalitos [3][4].  

O PVC é usado em larga escala nas mais variadas aplicações, constituindo o produto para o qual 

é canalizada a maior parte do cloro produzido na Europa. Em 2011, 33,6 % do cloro do 

continente europeu foi usado na produção deste polímero. Além disso, é amplamente utilizado 

devido à facilidade do seu uso e combinação com outras substâncias (aditivos) para a obtenção 

de diferentes propriedades. O PVC tem inúmeras capacidades vantajosas, sendo uma delas a 

propriedade de ser um muito bom retardante de chama, já que o cloro que o compõe não é 

combustível e funciona como inibidor da oxidação na chama. É, ainda, um material bastante 

durável e apresenta estabilidade mecânica [4][5]. 

Outro tipo de polímero também em foco na indústria automóvel é o poliuretano. Os poliuretanos 

podem ser de vários tipos, sendo o mais usual nos componentes para a indústria automóvel o 
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TPU (poliuretano termoplástico). Na Figura 1.b) apresenta-se a reação de produção de um 

poliuretano termoplástico, caracterizado por um segmento flexível no poliuretano. 

O poliuretano forma-se através da reação de um poliol com um isocianato polimérico ou 

diisocianato, na presença de catalisadores e aditivos adequados [6].  

 

a) 

 

b) 

Figura 1 – Esquemas de produção de: a) PVC; b) TPU (Adaptado de [7] e [8]). 

 

O TPU é o poliuretano indicado para componentes de automóveis devido às suas características 

de elevada resiliência e boa capacidade de compressão, aliadas à elevada resistência ao 

impacto e à abrasão. Outra importante propriedade deste tipo de material é o facto de 

apresentar flexibilidade sem a necessidade de uso de plastificantes [9].  

Outra importante aplicação de poliuretanos na TMG Automotive é ao nível dos acabamentos, 

pois as lacas utilizadas são constituídas maioritariamente por este tipo de polímero. 

Na TMG Automotive, os produtos à base de PVC são essencialmente de dois tipos: Garmex e 

Pelgon. Os produtos da gama Garmex são constituídos, basicamente, por uma camada compacta 

de PVC e por uma camada de espuma flexível também de PVC e são indicados para posterior 

moldagem térmica (esquema apresentado na Figura 2.a). Os materiais da gama Pelgon são, por 

seu turno, indicados sobretudo para revestimentos de estofos de automóveis, e têm, de um 

modo geral, uma constituição semelhante à dos materiais Garmex, com a diferença principal 

de terem uma base de suporte têxtil (representação na Figura 2.b). 

 

 

Monómeros de cloreto de vinilo Poli(cloreto de vinilo) 

Extensor de cadeias Diisocianato Poliol 

Segmento rígido do PUR Segmento flexível do PUR 
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Compacta de PVC 

Espuma de PVC 

 

 

Figura 2 – Estrutura dos materiais do tipo: a) Garmex; b) Pelgon. 

No setor automóvel impera uma forte dedicação à inovação e melhoria contínua, não só em 

termos de desempenho dos materiais, mas também ao nível do design e da qualidade 

percecionada dos mesmos, de forma a satisfazer exigências e expectativas dos consumidores 

finais.  

É neste contexto que surge o problema da descoloração em materiais poliméricos. Entende-se 

por descoloração a alteração da cor apresentada por determinado material. Tal acontecimento 

não pode ser ignorado nem desvalorizado, uma vez que tal se considera inaceitável, não pela 

perda de propriedades mecânicas dos materiais, que não se verifica, mas sim pela alteração do 

aspeto visual que, muitas vezes, é o mais relevante para o utilizador dos veículos. 

A descoloração pode ser de vários tipos, sendo que a que mais significativa no contexto das 

reclamações apresentadas à TMG Automotive é a descoloração verificada pelo avermelhamento 

(pinking) ou amarelecimento (yellowing) do material, que se nota maioritariamente em 

materiais de cores claras. É, também, um facto que o número de reclamações, devido a 

fenómenos de descoloração, aumentou com a alteração de componentes à base de solventes 

orgânicos para outros de base aquosa. Esta alteração foi importante na medida em que tornou 

o processo produtivo da empresa menos poluente, com a diminuição das emissões de COV 

(compostos orgânicos voláteis) mas, principalmente, foi relevante para o utilizador, uma vez 

que a referida mudança conduziu a melhorias ao nível da qualidade do ar no interior do 

habitáculo do automóvel.  

Sabe-se, atualmente, que uma das causas para o aparecimento da descoloração é a presença 

de antioxidantes fenólicos e a sua própria oxidação. Estes antioxidantes encontram-se na 

formulação dos materiais, sendo componentes indispensáveis pois retardam o envelhecimento 

dos mesmos. Pode também haver influência de óxidos nitrosos (NOx), compostos amínicos, 

compostos metálicos ou mesmo da basicidade do meio [10][11][12]. 

Na Figura 3 apresenta-se um caso real de descoloração nos materiais. 

Compacta de PVC 

Espuma de PVC 

Suporte têxtil 

(a) (b) 
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Figura 3 – Exemplo de material: a) não avermelhado; b) avermelhado. 

 

O objetivo da presente dissertação é, então, o prosseguimento do estudo dos diversos fatores 

que podem provocar a descoloração, assim como a identificação de alternativas para a 

minimização do fenómeno. 

 

1.2 Apresentação da empresa  

Data de 1937 a fundação da Fábrica de Fiação e Tecidos do Vale, sediada em São Cosme do 

Vale, em Vila Nova de Famalicão, por Manuel Gonçalves. Desde então o crescimento foi notório 

e no ano de 1965 a empresa passou a designar-se Têxtil Manuel Gonçalves, S.A. (TMG), 

tornando-se também uma Sociedade Anónima.  

Ao longo dos anos foram-se criando divisões na organização da empresa, com o intuito de dar 

respostas especializadas a diversas áreas, sendo que a Divisão de Tecidos Plastificados, 

precursora da atual TMG Automotive, foi iniciada em 1952. O fornecimento de materiais para 

o mercado automóvel iniciou-se mais tarde, em 1971. Mais recentemente, a empresa passou a 

um grupo de empresas, cada uma dedicada a um ramo de especialização, entre as quais se 

encontra a TMG Automotive, que se dedica à produção de tecidos plastificados e outros 

revestimentos para a indústria automóvel, fornecendo materiais para painéis de instrumentos, 

alavancas de velocidades, revestimento de portas ou bancos de automóveis, entre outros. A 

TMG Automotive é uma empresa de excelência, e como tal, tem vindo a obter, ao longo dos 

anos de atividade, várias certificações de acordo com normas internacionais: NP EN ISO 9001 

(Sistema de Gestão de Qualidade) obtida no ano de 1992; NP EN ISO 14001 (Sistema de Gestão 

Ambiental) alcançada em 1996; NP 4457 (Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento 

e Inovação) no ano de 2007; ISO/TS 16949 (Sistema de Gestão da Qualidade para o Setor 

Automóvel) obtida em 2009; OHSAS 18001 (Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 

Ocupacional), mais recentemente, em 2013 [13] [14].  

A TMG Automotive é fornecedora de diversas marcas de automóveis de renome e 

reconhecimento internacional, como BMW, Mini, Mercedes, Volvo, Opel, Toyota, entre outros. 

a) b) 
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1.3 Contributos do trabalho 

O principal objetivo do projeto proposto e do trabalho realizado na TMG Automotive foi a 

avaliação da influência de vários fatores nos fenómenos de descoloração em materiais 

poliméricos. Assim, avaliou-se a influência da presença de diferentes aminas, acompanhado 

pelo estudo do efeito de óxidos de azoto e de diferentes condições ambientais ao nível de 

temperatura e humidade. Recorreu-se tanto a métodos internos da empresa como a ensaios 

numa câmara de fluxo contínuo de NO2 nas instalações do UPTEC (Parque de Ciência e 

Tecnologia da Universidade do Porto), de forma a testar novas hipóteses e condições. Foi 

também desenvolvido um novo método de ensaio para obtenção de avermelhamento e iniciada 

a sua otimização. 

 

1.4 Organização da tese 

A presente dissertação realizada em ambiente empresarial encontra-se dividida em seis 

capítulos principais, sendo eles os seguintes: Introdução, Estado da Arte, Materiais e Métodos, 

Resultados e Discussão, Conclusão e Avaliação do Trabalho Realizado. 

Na Introdução (capítulo 1), é feita uma primeira abordagem ao problema da descoloração de 

materiais poliméricos, enquadrando-o no contexto da empresa e do setor de atividade desta. 

Faz-se também uma pequena apresentação dos produtos da TMG Automotive. 

No capítulo 2, com o título Estado da Arte, apresenta-se o processo de produção existente na 

TMG Automotive e esclarecimentos sobre vários fatores que podem ser responsáveis pelo 

aparecimento de fenómenos de descoloração dos materiais. 

No terceiro capítulo, abordam-se os Materiais e Métodos, isto é, são descritos quais os métodos 

experimentais e materiais utilizados nos diversos ensaios efetuados ao longo do trabalho, assim 

como as técnicas de caracterização às quais se recorreu. 

No capítulo de Resultados e Discussão, capítulo 4, apresentam-se os resultados obtidos no 

decorrer do projeto e a discussão dos mesmos. 

Nas Conclusões (quinto capítulo), é feita uma compilação das várias conclusões alcançadas com 

a realização da presente dissertação. 

Finalmente, no capítulo 6, capítulo de Avaliação do Trabalho Realizado, há lugar para uma 

reflexão sobre o trabalho desenvolvido e os objetivos efetivamente conseguidos, assim como 

sugestões para trabalhos posteriores. Faz-se ainda referência a outros trabalhos realizados. 
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2 Estado da Arte 

Os fenómenos de descoloração dos materiais poliméricos estão associados a diversos fatores, 

como a presença de antioxidantes fenólicos nas formulações dos produtos, necessários pela sua 

ação de estabilização do material, assim como fatores externos e ambientais que podem 

interferir com a coloração do material.  

É neste contexto que se insere a presente dissertação, que se foca no estudo das causas destes 

fenómenos e no esclarecimento do modo de ação dos vários fatores na alteração do aspeto 

apresentado pelos materiais poliméricos, principalmente nos materiais à base de PVC, uma vez 

que de entre os vários materiais poliméricos produzidos na TMG Automotive, o conhecimento 

sobre a composição das matérias-primas usadas é mais vasto neste tipo de material polimérico 

em particular. 

2.1 Processo de fabrico de materiais à base de PVC 

Para a produção do polímero de PVC podem ser utilizados diferentes processos de 

polimerização, como polimerização em emulsão ou em suspensão, entre outros. Na TMG 

Automotive, as resinas de PVC utilizadas são provenientes de processos de polimerização em 

micro-suspensão e em emulsão.  

Os materiais à base de PVC produzidos na TMG Automotive provêm do chamado plastissol, uma 

dispersão de resinas de PVC em plastificante e outros aditivos. A produção de plastissol constitui 

a primeira etapa do processo de fabrico de materiais de PVC. Os aditivos incorporados no 

plastissol são uma parte verdadeiramente importante, pois permitem conferir ao material 

diversas características, de acordo com os requisitos especificados por determinado cliente, 

como a maleabilidade, resistência à tração e à abrasão, ou até mesmo a cor. Existe uma grande 

variedade de aditivos que é possível adicionar às formulações das resinas de PVC, como por 

exemplo os agentes de expansão, para redução da densidade, os espessantes, para aumento da 

viscosidade, os estabilizantes, com a função de inibir o envelhecimento dos materiais que pode 

ser causado por agentes oxidantes, radiação e/ou calor, os plastificantes, para alteração das 

características de flexibilidade e necessários ao próprio processamento do PVC , os retardantes 

de chama, para redução da propensão à inflamabilidade, e os pigmentos, para conferir 

diferentes tonalidades, entre outros [15]. 

Uma vez preparado o plastissol referente a determinada aplicação, o processo de produção 

prossegue, passando pelas seguintes etapas, que ocorrem de forma sucessiva: 

 Recobrimento por faca (knife coating): nas cabeças de aplicação de pasta (Figura 4) é 

aplicada uma tensão de corte pela faca no plastissol e, posteriormente, por 



Descoloração em Materiais de PVC/PUR: Planeamento de Experiências e Desenvolvimento de Novo Método de Ensaio 

Estado da Arte 7 

transferência de calor numa estufa, ocorre a gelificação (solvatação do PVC pelo 

plastificante) e a fusão do plastissol. Após a estufa, seguem-se cilindros de 

arrefecimento (Figura 5). O processo de recobrimento permite produzir um material 

com múltiplas camadas, sendo a primeira aplicada sobre um papel siliconado e as 

seguintes sobre a camada anterior de PVC.   

 

           Figura 4 – Exemplo de uma cabeça de aplicação de pasta por faca, numa máquina de 

recobrimento [16]. 

 

Figura 5 – Representação esquemática da parte inicial da máquina de recobrimento utilizada 

na TMG Automotive (adaptada de [12]). 

 Lacagem: nesta etapa são aplicadas camadas de lacas no material que sai do 

recobrimento, com o intuito de aumentar a resistência do material à radiação UV, à 

abrasão e a outros fatores externos.  

 Gravação: confere-se, finalmente, uma textura ao material, com impacto a nível visual 

e de tato, de forma a que o artigo final tenha um aspeto mais apelativo e de couro 

natural, sendo que é possível, consoante o cilindro de gravação utilizado, conferir 

texturas diversificadas. 

2.2 Tipos de descoloração  

De acordo com os diferentes mecanismos causadores da descoloração, essa pode ser de vários 

tipos, como avermelhamento, amarelecimento, branqueamento ou mesmo azulamento, entre 

outros, consoante a tonalidade apresentada pelo material se altere para vermelha, amarela, 

branca ou azul, respetivamente. O branqueamento (photobleaching) pode ser causado pela 
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clivagem de ligações duplas conjugadas associada à reação com peróxidos. Esta variante de 

descoloração pode ocorrer em variadas condições, tanto na presença como na ausência de 

oxigénio, e mesmo ao abrigo da luz. O azulamento (photobluing), por seu turno, é algo muito 

específico, dizendo respeito a uma mudança de cor observada em perfis de PVC assim que são 

expostos à luz pela primeira vez, pouco tempo após a sua produção, atingindo o seu máximo 

cerca de três semanas após essa exposição. Este fenómeno ocorre independentemente do tipo 

de pigmento utilizado e pode ser reduzido se se proceder à cobertura do material após a 

produção [17][18].  

O amarelecimento é causado principalmente pela formação de ligações duplas conjugadas. Com 

o aumento do número de dienos, a tonalidade apresentada pelo PVC pode passar de amarela a 

avermelhada, podendo atingir mesmo uma tonalidade acastanhada [18]. Pode ainda estar 

associado a interações com compostos amínicos. 

Existem também diferentes causas para o avermelhamento, sendo que o tipo de 

avermelhamento em estudo no âmbito desta dissertação é o mecanismo de gas fading, no qual 

o avermelhamento ocorre na presença de óxidos de azoto (NOx), sendo frequente em armazéns 

onde circulam veículos como empilhadores e camiões movidos via combustíveis, uma vez que 

os óxidos de azoto são produtos da combustão dos mesmos. 

2.3 Antioxidantes  

Durante as várias fases do processamento de um material polimérico, de forma a retardar a sua 

degradação, são adicionados diferentes tipos de estabilizantes às formulações. A degradação 

dos polímeros pode ser desencadeada por fatores como a presença de agentes oxidantes, calor 

ou radiação (essencialmente causada pela ultravioleta). O grupo dos estabilizantes é muito 

vasto, encontrando-se dividido em várias categorias, sendo a categoria dos antioxidantes a de 

maior interesse para o presente estudo [15].  

É necessário ter sempre em conta que, se for adicionada uma quantidade de antioxidante (AO) 

e/ou estabilizante bastante elevada, essa concentração pode passar a exercer um efeito pró-

degradante, contrariando a função para a qual foi adicionado à formulação do material [19]. 

Uma das maiores evidências de degradação de um material polimérico é a alteração da cor por 

ele apresentada.  

Os antioxidantes mais amplamente utilizados tanto na formulação do PVC como na formulação 

das lacas que lhe são aplicadas na superfície são os antioxidantes fenólicos, uma vez que a sua 

atividade se mantém numa maior gama de temperaturas (entre 0 °C e 300 °C), em relação a 

outros tipos de estabilizantes, como os fosfitos ou os tioésteres [19]. Como os materiais estão 

sujeitos a muitas variações de temperatura durante o armazenamento em fábrica, no 

transporte, no processo de moldagem nos clientes para produção das peças específicas para o 
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interior automóvel, e inicialmente durante a produção do PVC propriamente dita, que requer 

temperaturas que rondam os 150 °C a 200 °C [15], justifica-se a necessidade de usar os 

antioxidantes fenólicos para estabilização do material polimérico. 

Os estabilizantes podem ainda dividir-se em primários ou secundários, conforme a sua ação vise 

desativar radicais livres ou hidroperóxidos, respetivamente [19], sendo que o mais comum a nível 

industrial é a utilização de um antioxidante primário e de um secundário em simultâneo, 

promovendo uma maior preservação do material.  

Ao nível do PVC, a estabilização passa por minimizar a sua desidrocloração. Esta, consiste na 

remoção de um átomo de cloro e de um átomo de hidrogénio da cadeia polimérica, formando‑se 

uma ligação dupla entre dois carbonos. Quanto maior o número de ligações duplas no polímero, 

mais intensa é a descoloração verificada, que poderá ir de amarelo a vermelho escuro [15].  

Os estabilizantes à base de cálcio e zinco são commumente utilizados na estabilização de PVC 

e geralmente incorporam um antioxidante fenólico. Estes estabilizantes têm a particularidade 

de: por um lado o zinco tem uma grande capacidade para capturar os iões cloreto mas, por 

outro, o cloreto de zinco que se forma vai catalisar a reação de desidrocloração do PVC. Daí a 

necessidade de utilizar o cálcio em conjunto com o zinco, uma vez que o cálcio é mais eficiente 

na estabilização do cloro que fica disponível no meio, tendo a capacidade de regenerar o 

composto de zinco e estabilizar o cloro como cloreto de cálcio. Desta forma, não se chega a 

formar o cloreto de zinco, impedindo assim a ocorrência da desidrocloração do PVC [18]. 

 

2.3.1 Estabilização por antioxidantes fenólicos impedidos 

Os antioxidantes fenólicos impedidos atuam ao nível da desativação de radicais livres do 

polímero (alquilo, P˙, ou peroxilo, POO˙, em que P representa o polímero), fazendo parte do 

grupo dos estabilizantes primários. 

Na Figura 6 apresenta-se um exemplo de um antioxidante fenólico impedido, que tem essa 

designação devido ao forte impedimento estérico do grupo hidroxilo provocado pelos grupos 

terc-butilo. 

 
Figura 6 – Exemplo de antioxidante fenólico impedido [20]. 

A descoloração de um material polimérico pode estar relacionada com o próprio mecanismo de 

estabilização por intermédio de antioxidantes fenólicos (Figura 7), pois após a desativação dos 



Descoloração em Materiais de PVC/PUR: Planeamento de Experiências e Desenvolvimento de Novo Método de Ensaio 

Estado da Arte 10 

radicais alquilo ou peroxilo do polímero, forma-se um radical livre na estrutura do antioxidante 

fenólico, o que pode levar à formação de dímeros.  

 

      

Figura 7 – Esquema de desativação de radicais livres por antioxidantes fenólicos 

impedidos [19]. 

 

Uma vez que o dímero originado pela desativação dos radicais livres por antioxidantes fenólicos 

é constituído por dois grupos aromáticos com impedimento estérico, ele tem capacidade de 

desativar mais dois macro-radicais (P˙ ou POO˙), acabando por formar dois anéis com estrutura 

quinonóide, e que podem contribuir para a degradação fotoquímica do polímero. A estrutura 

quinonóide obtida no final deste mecanismo reacional (Figura 8) confere uma coloração 

amarelada ou avermelhada ao material polimérico, consoante a sua estrutura química [17] [19]. 

 

  

Figura 8 – Estrutura quinonóide formada após nova desativação de macro-radicais [19]. 

2.4 Agentes externos de descoloração  

Vários fatores foram já identificados por contribuírem para a alteração da cor apresentada por 

materiais poliméricos, fenómeno que é mais comum e visível em materiais de tons claros. 

Sabe-se, também, que a ocorrência de descoloração nos materiais é sazonal.  

Aborda-se, de seguida, a influência dos óxidos de azoto, da presença de aminas, do pH e das 

condições atmosféricas. 

2.4.1 Gas fading 

Os fenómenos de amarelecimento e avermelhamento em materiais poliméricos estão 

fortemente ligados a poluentes atmosféricos, nomeadamente aos óxidos de azoto (NOx), sendo 

que o mecanismo de descoloração por ação destes poluentes é usualmente conhecido por gas 

fading.   
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A Figura 9 representa o mecanismo geral de descoloração que é despoletado pelo NO2. 

Justifica-se a ocorrência desta interação uma vez que o NO2 e, em geral, os óxidos de azoto, 

são alguns dos vários constituintes do ar, e provenientes dos gases de escape de veículos 

automóveis, sendo que da combustão nos automóveis é libertado, em grande maioria, monóxido 

de azoto (NO).  

 

 

Figura 9 – Mecanismo reacional de descoloração por interação de antioxidantes fenólicos com 

NO2 (Adaptado de [18] [21]). 

Usa-se a fórmula NOx de forma a representar a mistura de NO e NO2, uma vez que não é possível 

saber qual a conversão obtida de NO em NO2, numa atmosfera de ar ambiente, havendo sempre 

uma mistura de ambos os gases. As equações 2.1 e 2.2 representam reações de formação de 

dióxido de azoto a partir de monóxido de azoto [22] [23]. 

2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g)  

NO (g) + O3 (g) → NO2 (g) + O2 (g) 

 

2.4.2 Aminas impedidas e pH 

A descoloração dos materiais poliméricos pode também dever-se à presença de aminas, que 

existem, nomeadamente, nas lacas utilizadas no acabamento dos artigos e que são 

maioritariamente compostas por poliuretanos. Estas aminas dos acabamentos são geralmente 

aminas impedidas e atuam como estabilizantes à luz (hindered amine light stabilizers, HALS), 

isto é, foto-estabilizantes. As HALS podem ser usadas de forma sinérgica ou antagónica em 

conjunto com os antioxidantes fenólicos também presentes nas formulações, sendo que quando 

atuam antagonicamente pode ocorrer descoloração [24]. As aminas estão também geralmente 

presentes em espumas de poliuretano que fazem parte dos assentos dos automóveis (podendo 

estar coladas ou não aos materiais de revestimento). 

(2.1) 

(2.2) 
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A Figura 10 representa esquematicamente o mecanismo de antagonismo entre os antioxidantes 

fenólicos e as HALS, mais precisamente, os nitróxidos de HALS, formando-se um composto 

cromóforo. A estrutura final é quinonóide e apresenta uma tonalidade avermelhada. 

 

 

Figura 10 – Mecanismo de antagonismo entre nitróxido de HALS e antioxidantes fenólicos 

(adaptado de [24]). 

Outra razão apontada como contribuinte para a ocorrência de fenómenos de descoloração é o 

caráter alcalino do meio, propriedade que está associada à natureza das próprias 

aminas [18][24][25]. 

No seguimento de estudos anteriores à presente dissertação, ainda não foi possível clarificar se 

efetivamente existe influência do meio básico ou se, por outro lado, o mais importante é o tipo 

de amina presente, uma vez que nos testes realizados apenas se obteve avermelhamento 

utilizando uma amina específica (terciária e cíclica) [12].  

 

2.4.3 Meio ambiente 

Os fenómenos estudados no âmbito desta dissertação são reportados de forma sazonal, 

maioritariamente nas alturas de outono/inverno.  

Há ainda a ter em conta a influência da radiação, nomeadamente da radiação UV, na 

descoloração dos materiais poliméricos, pois também a exposição à radiação UV favorece a 

descoloração dos materiais. Contudo, a exposição de um material descolorado (por gas fading) 

à radiação UV durante um certo período promove a reversão da descoloração verificada, sendo 

que não se verifica uma reação inversa, mas sim a formação de novos compostos, sem 

coloração [26][27][28]. 

 

2.5 Planeamento de experiências 

O planeamento de experiências ou, em inglês, design of experiments (DOE), é uma metodologia 

bastante conhecida e com elevada aplicação em diversas situações relacionadas com a 
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constante procura da indústria pela melhor qualidade dos seus produtos, sendo que existem 

diferentes estratégias de abordagem a determinado problema, dependendo da sua natureza e 

do tipo de análise pretendida. O planeamento de experiências consiste, assim, numa 

metodologia que permite relacionar determinadas condições inerentes a um processo e outros 

fatores com determinada resposta. Essa resposta é, no presente trabalho, o avermelhamento 

do material.  

A principal vantagem do planeamento de experiências é que permite estudar as mais variadas 

situações e analisar a influência de diversas variáveis (fatores) com um número reduzido de 

experiências. Tem uma base estatística e que permite tirar conclusões, evitando a necessidade 

de realizar um número elevado de experiências e testes, isto é, recorrendo ao planeamento de 

experiências deixa de ser necessário realizar todas as experiências correspondentes a todas as 

combinações possíveis entre os vários valores para os fatores considerados.  

O processo de DOE supõe três fases. A primeira é a fase de planeamento, seguindo-se a fase de 

execução das experiências e, por fim, a terceira fase é a etapa de análise. A fase de 

planeamento é a fase mais crítica de todo o processo de DOE, uma vez que é nessa altura que 

se define que fatores incluir no estudo, e quais os níveis que vão ser avaliados, isto é, os valores 

de determinado fator que se vai considerar nas experiências realizadas. Após a execução das 

experiências, a fase de análise envolve o uso de métodos estatísticos, e é nesta fase que vai 

ser possível tirar conclusões sobre a associação positiva ou negativa dos fatores num 

determinado resultado [29].  

Das várias metodologias de DOE existentes, dois exemplos são o método de Taguchi e a 

metodologia de superfície de resposta (response surface methodology, frequentemente 

representado pela sigla RSM), mais atual e que permite uma análise estatística mais 

abrangente. 

O método de Taguchi, desenvolvido nos anos 50, tem por base arranjos ortogonais e, através 

de um correto ajuste da média e da redução da variabilidade, permite reduzir perdas num 

produto ou processo, tendo também em conta fatores de controlo e de ruído. Os fatores de 

controlo são os fatores que podem ser controlados durante, por exemplo, o projeto de um 

produto ou processo e mesmo durante o processo propriamente dito. Pelo contrário, os fatores 

de ruído são os fatores que não podem ser controlados, ou cujo controlo não é vantajoso do 

ponto de vista de custos; podem ser controlados esporadicamente numa experiência, mas no 

plano industrial e de produção poderá não ser possível fazer esse controlo [29].  

O método de Taguchi é mais indicado para identificação da relevância de determinados fatores. 

Já o método da superfície de resposta é mais indicado para a otimização, permitindo uma 

melhor e mais avançada análise estatística, baseando-se no teste de hipóteses e análise de 
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variância. O método RSM tem vários modelos associados, sendo um deles o modelo do composto 

central (central composite design), o mais comum entre os modelos de segunda ordem.  

 
Figura 11 – Esquema dos pontos considerados num modelo do composto central considerando 

três fatores (Adaptado de [30]). 

 

Tendo em conta a Figura 11, cada eixo ordenado coincide com um dos fatores, pelo que esta 

representação se adequa a um caso com três fatores em estudo. Cada ponto assinalado (bola 

branca), corresponde a um ponto experimental, isto é, a cada uma das experiências necessárias 

para o estudo do problema em questão. Devem utilizar-se pelo menos dois pontos centrais, isto 

é, está inerente a este modelo pelo menos uma repetição da experiência que conjuga as 

condições intermédias dos três fatores considerados, pelo que o número de experiências não é 

15 (número de pontos assinalados na Figura 11), mas 16 [31]. 

Em ambos os métodos de planeamento de experiências são geradas fórmulas que permitem 

prever a resposta de determinado processo consoante diferentes valores dos fatores 

considerados, mesmo para combinações de condições não testadas. Com o método de Taguchi 

apenas é possível obter modelos lineares e discretos, não sendo considerados efeitos de 

interação entre fatores. Pelo contrário, recorrendo à metodologia RSM, já é possível obter 

modelos contínuos e de segunda ordem ou superior, considerando também os efeitos da 

combinação entre duas variáveis e do quadrado de cada variável, de acordo com a equação 

geral 2.3, em que β0 é uma constante, cada βi, βii e βij representa um coeficiente, cada 𝑥 

corresponde a um fator e, por fim, ɛ corresponde a um erro [32]. Através da análise de variância 

é possível estabelecer quais os fatores preponderantes em determinada resposta, e de que 

forma é que a combinação desses fatores pode ter ou não influência num resultado. Com o 

método de Taguchi não é possível fazer uma otimização significativa, uma vez que apenas se 

conseguem ter em conta os valores das variáveis utilizados nas experiências, ao passo que a 

metodologia de superfície de resposta permite tratar os fatores como variáveis contínuas [29][30].  

𝑦 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 +

𝑘

𝑖=1

∑ 𝛽𝑖𝑖𝑥𝑖
2 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 + 𝜀

𝑗𝑖

𝑘

𝑖=1

 (2.3) 
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3 Materiais e Métodos 

A realização dos vários métodos laboratoriais teve como objetivo principal a obtenção de 

avermelhamento e/ou amarelecimento dos materiais estudados, tendo, contudo, sido 

realizados ensaios para o esclarecimento da reatividade de várias aminas com óxidos de azoto 

(NOx) e com um antioxidante fenólico. 

É de notar que, apesar de ser o NO2 o gás com influência no mecanismo de gas fading, em vários 

métodos levados a cabo na TMG Automotive utiliza-se o monóxido de azoto, proveniente de 

garrafa, por ser menos nocivo em relação ao dióxido de azoto. Na presença de oxigénio ou 

ozono, presentes no ar, o NO converte-se em NO2 (equações 2.1 e 2.2). 

No âmbito desta dissertação, foi dado foco ao esclarecimento da influência das condições de 

temperatura, humidade relativa e concentração de NO2, assim como ao desenvolvimento de um 

método de indução de descoloração alternativo aos métodos existentes que utilizam garrafa de 

NO e também a um método com geração de NO2 em meio aquoso, que envolve a produção de 

elevadas quantidades de NO2 gasoso, havendo o risco de ser nocivo para a saúde dos operadores 

responsáveis pela realização de ensaios segundo os métodos referidos. 

3.1 Materiais e equipamento 

Os reagentes utilizados neste trabalho foram: fenilenodiamina (Sigma), octilamina 

(Sigma-Aldrich), dietilenotriamina (Sigma-Aldrich), dietiltoluenodiamina (Bayer), 

etilenodiamina tetraquis(propoxilato block-etoxilato tetrol) (Aldrich), dibutilamina (Acros 

Organics), trietilamina (Fisher Chemicals), trietanolamina (Sigma-Aldrich), amoníaco a 25 % 

(Scharlau), nitrito de sódio (VWR Chemicals), ácido ortofosfórico 85 % (V/V) (VWR Chemicals), 

hidróxido de sódio (VWR Chemicals), Irganox 1010 (BASF), DABCO 33-LV (Safic Alcan) e 

trietilenodiamina (Merck). Utilizou-se ainda dimetiletanolamina, 2-dimetilaminoetil éter e 

dimetilpimelidato, tendo estas amostras sido facultadas por um fornecedor da TMG Automotive.  

Foi utilizada uma balança analítica Mettler AE 240-S (leitura máxima de 200 g, com uma 

incerteza de  0,0001 g), uma estufa Heraeus UT 6200 (temperatura máxima de 300 °C, com 

ventilação), um espetrofotómetro de UV-Vis Datacolor 650 e um detetor de NO2 (modelo 

GAXT-D-DL, BW Technologies).  

Quanto aos materiais, utilizou-se papel de filtro de celulose, de gramagem de 70 g/m2 e 

0,16 mm de espessura (MN 615, Macherey-Nagel), discos de papel de fibras de algodão de 6 mm 

de diâmetro (ANTF-006-1K0, Labbox) e de 13 mm de diâmetro (ANTF-013-1K0, Labbox), com 

1 mm de espessura e gramagem de 420 g/m2, filmes de camada compacta de PVC, e amostras 

de material Garmex. 
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3.2 Métodos laboratoriais 

3.2.1 Indução de descoloração em câmara de fluxo contínuo de NO2 

Estes ensaios foram realizados num laboratório associado à Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP), nas instalações do UPTEC, utilizando uma câmara de fluxo 

contínuo de NO2, instalação com a qual foi possível variar condições de temperatura, humidade 

e concentração de NO2 (ver esquema da instalação na Figura 12).  

Nestes ensaios, devido às dimensões do reator, apenas foi possível utilizar dois provetes em 

simultâneo, cada um com 10 cm x 2,5 cm. Para assegurar um meio básico, aplicou-se 2 gotas 

de DABCO 33-LV na superfície de cada provete, espalhou-se a solução e, de seguida, removeu-se 

o excesso com papel absorvente.  

O NO2 fornecido à instalação foi proveniente de uma garrafa de 50 ppm de NO2 em N2. A 

regulação da humidade foi feita pela combinação dos caudais de N2 seco e N2 húmido (obtido 

através da passagem de uma corrente de N2 por um tanque de borbulhamento com água). A 

regulação da concentração de NO2 foi feita através da mistura de caudais entre o proveniente 

da garrafa de NO2 e o caudal total de N2 (soma dos caudais de N2 seco e de N2 húmido). O N2 

alimentado à câmara de fluxo contínuo de NO2 foi obtido por uma unidade de PSA (Pressure 

Swing Adsorption) existente no laboratório. As limitações tidas em conta na utilização da 

instalação foram a gama de temperaturas de operação da câmara termostática (entre 8 °C e 

40 °C), o caudal máximo total (100 mL/min), o caudal máximo de azoto seco (30 mL/min), a 

concentração de NO2 da garrafa disponível (50 ppm) e a duração máxima de cada ensaio de 8 

horas (sujeito ao horário de funcionamento do laboratório).  

 

Figura 12 – Esquema da instalação da câmara de fluxo contínuo de NO2 (adaptado de [33]). 

N2 
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Durante a realização dos ensaios, utilizou-se um medidor de NO2, com sistema de alarme, por 

forma a detetar qualquer eventual fuga de NO2 para a atmosfera do laboratório. 

 

3.2.2 Indução de descoloração em meio aquoso (TMG 357) 

Este método de ensaio constituiu uma evolução em relação a outros métodos usados pela TMG 

Automotive, os quais recorrem a garrafas de NO.  

A reação química que permite a geração interna de óxidos de azoto, em meio aquoso, é 

apresentada abaixo (equação 3.1). 

                 2 NaNO2 (aq) +  H3PO4 (aq) → NO (g) + NO2 (g) + Na2HPO4(aq) +  H2O (l) 

Assim, no interior de um balão de fundo plano com uma tubuladura lateral, introduziu-se 75 mL 

de uma solução aquosa de nitrito de sódio (NaNO2) 1 % (m/m) preparada imediatamente antes 

da realização do ensaio e mantida ao abrigo da luz, para evitar a sua degradação, e 4 mL de 

ácido ortofosfórico 85 % (V/V), tendo-se deixado 60 minutos em refluxo, a uma temperatura de 

80  5 °C atingida com recurso a um banho-maria de 400 mL de água aquecida por uma placa 

de aquecimento. Após os 60 minutos, adicionou-se, através da tubuladura lateral do balão, 

54 mL de NaOH 2 mol/L, para ajustar o pH da solução para 12 e, de seguida colocou-se a 

amostra de material (um provete de 3 cm x 3 cm) com o auxílio de uma pinça, assegurando que 

a superfície a testar ficasse virada para baixo, ou seja, em contacto com a solução. A amostra 

permaneceu sob estas condições durante 45 minutos, à mesma temperatura do restante ensaio.  

A Figura 13 representa a montagem experimental correspondente a este método de ensaio. O 

balão e o condensador devem estar envolvidos em folha de alumínio, de forma a isolar a 

(3.1) 

Tina de vidro 

Figura 13 – Montagem experimental referente ao método TMG 357. 

Balão de 

borracha 

Saída de água 

Entrada de água 

Condensador de 

serpentina 

Balão com 

tubuladura 

lateral Placa de 

aquecimento 
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instalação da incidência de luz. É colocado, no topo da instalação, um balão de borracha, por 

forma a evitar a libertação de NOx para o exterior.  

No final, a amostra foi retirada e seca com papel absorvente. Foram efetuadas medições de 

cor da amostra no espetrofotómetro em três momentos: imediatamente após o término do 

ensaio, após 2 dias e após 7 dias. Durante a realização deste método de ensaio, o medidor de 

NO2 esteve ligado e foi utilizado para indicação da libertação desse gás. 

 

3.2.3 Indução de descoloração por contacto com filtro impregnado 

Este método de ensaio teve por base a reação representada na equação 3.1, e baseia-se na 

impregnação de um filtro com os reagentes considerados na mesma reação, que é colocado em 

contacto com dois provetes de uma mesma amostra de material, formando uma espécie de 

sanduíche, como se apresenta no esquema da Figura 14.  

Para o desenvolvimento deste método, foram testados diferentes meios de impregnação, 

diferentes espessuras, posição do meio de impregnação relativamente aos provetes, tempos de 

ensaio (relativamente à primeira etapa, onde ocorre a reação entre NaNO2 e H3PO4), tamanhos 

de amostra, concentrações de soluções e modos de colocação dos reagentes no meio de 

impregnação, de acordo com o descrito na Tabela 1. As quantidades necessárias de cada solução 

utilizada foram calculadas de acordo com o Anexo 1. 

Tabela 1 – Resumo das várias condições testadas no desenvolvimento do novo método. 

 

•NaNO2: 8 % (m/m) e 10 % (m/m)

•H3PO4: 42,5 % (V/V) e 85 % (V/V)

•NaOH: 12 mol/L

Concentração de soluções

•Papel de filtro (1 cm x 3 cm)

•Disco (6 mm de diâmetro)

•Disco (13 mm de diâmetro)

Meio de impregnação

•0,48 mm (3 folhas de papel de filtro sobrepostas)

•0,96 mm (6 folhas de papel de filtro sobrepostas)

•1 mm (1 disco)

•2 mm (2 discos sobrepostos)

Espessura do meio de impregnação

•Não centrada (posição 1: Figura 15.a)

•Centrada (posição 2: Figura 15.b)

Posição do meio de impregnação

•60 minutos + 45 minutos

•30 minutos + 45 minutos
Tempo de ensaio

•Pipeta

•Injeção (com seringa) - duas alternativas:

•Através da folha de alumínio e de um dos provetes

•Lateral (diretamente no meio de impregnação)

Modo de adição de reagentes 

(H3PO4 e NaOH)
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Figura 14 – Esquema de montagem do método desenvolvido. 

 

 

 

 

 

Considerou-se o tamanho do meio de impregnação sempre inferior ao tamanho dos provetes de 

forma a que numa mesma amostra fosse possível observar imediatamente a descoloração na 

parte em contacto com os reagentes e comparar com o aspeto da restante superfície da 

amostra.  

De um modo geral, impregnou-se o papel de filtro/disco a utilizar em determinada experiência 

com uma solução aquosa de nitrito de sódio, seguindo-se a preparação da sanduíche, já com a 

folha de alumínio colocada de forma a ser fácil o seu fecho após a adição do ácido ortofosfórico. 

Assim, adicionou-se o ácido, fechou-se o invólucro de folha de alumínio, colocou-se esse 

conjunto no interior de uma placa de Petri e introduziu-se a placa na estufa, a 80 °C. Após o 

primeiro período na estufa, retirou-se a placa de Petri e fez-se a adição da solução de NaOH no 

papel de filtro/disco para promover um meio básico. Fechou-se novamente o invólucro e a 

placa de Petri, que foi colocada na estufa a 80 °C por mais 45 minutos. No final, os provetes 

foram secos e fizeram-se leituras de cor imediatamente após o ensaio, após 48 horas e, 

finalmente, após uma semana.  

 

3.2.4 Avaliação da reatividade de aminas 

Este método de ensaio consistiu em colocar, numa primeira fase, num frasco de 1000 mL, 0,43 g 

de um antioxidante fenólico, o Irganox 1010, 6 gotas da amina em estudo e, posteriormente, 

fez-se a injeção de 12 mL de NO (a 3 bar). Estas quantidades foram calculadas de acordo com 

o descrito no Anexo 2. A Figura 16 ilustra a realização deste ensaio. 

a) b) 

Figura 15 – Esquema de posições do papel de filtro entre os provetes: a) não centrada;  

b) centrada. 
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Fizeram-se variações deste procedimento, tendo-se começado por avaliar a interação das 

diversas aminas utilizadas com o antioxidante fenólico Irganox 1010. Assim, colocou-se, num 

copo de 100 mL, apenas o Irganox 1010 e a amina, tendo-se utilizado metade das quantidades 

usadas no primeiro caso (3 gotas de amina e 0,2 g de Irganox 1010).  

Outra variação efetuada teve em vista a avaliação da interação entre as aminas e os óxidos de 

azoto. Assim, colocou-se, num frasco de 1000 mL, 6 gotas de amina e 12 mL de NO. 

Os frascos foram todos tapados e mantidos num local sem incidência de luz durante 16 horas 

(ou durante uma semana, apenas no caso do ensaio com o antioxidante fenólico e a amina). Ao 

fim desse tempo, os frascos foram destapados numa hotte. Foi feita a avaliação visual dos 

resultados. Segundo este método, nos casos em que ocorre descoloração do antioxidante 

fenólico, é suposto expor o frasco à luz solar durante um período de 6 horas. 

 

Figura 16 –Momento da injeção de NOx no método para avaliação da reatividade de aminas. 

3.2.5 Descoloração em condições ambiente reais 

No âmbito de projetos anteriores, foram colocadas no armazém da TMG Automotive diversas 

amostras suspensas no interior de caixas de cartão colocadas no topo de uma estante, na zona 

de cargas e descargas de camiões, fator que pode favorecer o aumento da concentração de 

NO2, apesar de o local ser muito arejado. Estas caixas impedem a incidência de luz diretamente 

nas amostras, mas têm aberturas de forma a permitir a circulação de ar. Numa das caixas foi 

aplicado um medidor de temperatura e de humidade relativa, para registo das alterações desses 

parâmetros, de forma a relacionar a influência das mudanças climáticas no aspeto visual dos 

materiais. Para continuação dos registos da evolução da descoloração dessas amostras ao longo 

do tempo, foram feitas medições de cor das amostras de 5 em 5 semanas, recorrendo ao 

espetrofotómetro (Anexo 3). Efetuaram-se, ainda, medições esporádicas de concentração de 

NO2, recorrendo a um medidor específico desse gás. 
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3.3 Técnicas de caracterização 

3.3.1 Espetrofotometria 

De acordo com o já referido, recorreu-se a um espetrofotómetro Datacolor 650, em que o 

resultado fornecido consiste num valor de comparação da cor entre uma amostra e um 

determinado padrão, previamente medido e gravado no sistema.  

O sistema de coordenadas de cor utilizado pelo espetrofotómetro é o sistema CIELab (Figura 

17), através do qual a cor medida corresponde à combinação das coordenadas de três eixos. O 

eixo L* corresponde à luminosidade, sendo que o valor 0 corresponde à cor negra absoluta e o 

valor 100 à cor branca, também absoluta. O eixo a* corresponde à variação entre verde e 

vermelho, sendo que os valores negativos desta coordenada correspondem a tons esverdeados 

e os positivos a tons avermelhados. Finalmente, valores negativos no eixo b* indicam tons 

azulados, enquanto valores positivos nesse eixo correspondem a tons de amarelo [34]. 

 

Figura 17 – Sistema de coordenadas de cor CIELab [34]. 

 

O resultado da medição no espetrofotómetro vem na forma de diferença, representada por ,  

sendo apresentados a*, b* e L*, que correspondem à diferença entre a coordenada medida 

e a coordenada do padrão considerado e, ainda, E*, que representa a alteração total de cor, 

de acordo com o descrito na equação 3.2 [35]. 

 

             ∆𝐸∗ = √(∆𝐿∗)2 + (∆𝑎∗)2 + (∆𝑏∗)2                                     (3.2) 
 

Para quantificar a descoloração, teve-se em conta o valor de a*, assim como também dois 

índices de avermelhamento (pinking index, PI), de acordo com as equações 3.3 e 3.4, que 

correspondem, respetivamente, ao PI de Georges-Guerand e ao PI de Lemaire [36][37].  

                       𝑃𝐼𝐺𝐺 =
𝑎∗+

𝑏∗

2

100
× 𝐿∗                                                  (3.3) 

 𝑃𝐼𝐿𝑒𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 =
7𝑎∗(100+3𝑏∗)

𝐿∗                                               (3.4) 

 

    



Descoloração em Materiais de PVC/PUR: Planeamento de Experiências e Desenvolvimento de Novo Método de Ensaio 

Resultados e Discussão 22 

4 Resultados e Discussão 

O presente trabalho versou o prosseguimento do estudo dos complexos fenómenos de 

descoloração em materiais poliméricos, no seguimento de projetos anteriores realizados na 

TMG Automotive [10][11][12]. Este projeto focou-se no esclarecimento da importância de fatores 

como temperatura, humidade relativa e concentração de dióxido de azoto na descoloração e 

no desenvolvimento e otimização de um novo método de ensaio para avermelhamento 

(alternativo aos métodos internos da empresa que recorrem à utilização de NO em garrafa ou 

NOx gerados em solução aquosa). Estudou-se, ainda, a interação de diferentes aminas com um 

antioxidante fenólico e a influência do meio básico na descoloração. 
 

4.1 Avaliação da influência da temperatura, humidade relativa e 

concentração de NO2 no avermelhamento 

Nesta secção do trabalho, recorreu-se a duas metodologias de planeamento de experiências: 

método de Taguchi e metodologia de superfície de resposta (RSM). A utilização de dois métodos 

de planeamento de experiências teve o objetivo de comparar os resultados obtidos por dois 

tipos de abordagem a um mesmo problema, assim como de esclarecer quais as vantagens da 

utilização da metodologia RSM em relação ao método de Taguchi. O método de Taguchi foi 

utilizado por ser a estratégia conhecida na empresa e por se aplicar facilmente ao tipo de 

estudo pretendido, e o RSM por ser mais atual e permitir uma análise estatística mais 

abrangente. 

Utilizou-se o software JMP 12 para a geração das tabelas com as experiências necessárias para 

o estudo em questão e para a obtenção dos resultados associados a cada um dos métodos 

selecionados. O trabalho experimental foi realizado com recurso a uma câmara de fluxo 

contínuo de NO2, de acordo com o descrito no ponto 3.2.1.  

No caso concreto do presente trabalho, o objetivo foi perceber, em termos de condições de 

humidade, temperatura e concentração de NO2, de que forma é que estes fatores interagem e 

influenciam o avermelhamento dos materiais, e quais as condições, dentro dos limites 

estipulados, que permitem minimizá-lo. Este trabalho foi motivado pelas diferenças de 

avermelhamento obtido em amostras de um mesmo material armazenadas em dois locais 

distintos: no armazém da TMG Automotive e num armazém na Alemanha. Esse estudo ocorreu 

durante cerca de 3 meses no armazém da Alemanha (de dezembro de 2014 a março de 2015) e 

cinco meses no armazém da TMG (mesma data de fim). Foram registadas as condições de 

temperatura e de humidade relativa nesses dois armazéns, ao longo desse período de tempo, 

tendo-se registado os valores referidos na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Condições ambiente médias nos dois armazéns considerados. 

Armazém Temperatura (°C) Humidade relativa (%) 

TMG Automotive 10  70 

Alemanha 20 30 

 

Relativamente à concentração de NO2, não foi possível na altura efetuar medições em nenhum 

dos armazéns em causa. 

O estudo efetuado incidiu num material do tipo Garmex, de cor cinza claro, comparando duas 

formulações distintas ao nível da compacta de PVC: uma contendo antioxidante (AO) fenólico 

e outra isenta deste composto. De salientar que o acabamento de ambas as versões foi 

exatamente o mesmo e contém antioxidantes fenólicos. 

Na Figura 18 pode-se visualizar as diferenças no avermelhamento encontradas entre as duas 

versões de material e também a influência da localização das amostras.  

 

Figura 18 - Diferenças de cor (a*) verificadas no armazém da TMG Automotive e no 

armazém da Alemanha. 

A grande discrepância de comportamento do material com teor superior de antioxidantes 

fenólicos verificada entre os dois armazéns despoletou a necessidade de perceber a influência 

das condições ambiente. 

Para este planeamento de experiências, o material utilizado foi uma compacta de PVC 

semelhante à usada no material Garmex acima referido, mas de cor branca e ao qual se 

adicionou o quíntuplo da quantidade de estabilizante (o qual contém um AO fenólico), por 

forma a tornar mais evidentes as descolorações, face ao tempo máximo de ensaio disponível 

de 8 horas. Inicialmente pensou-se utilizar material com a formulação standard, fazendo quatro 

ciclos de 8 horas sobre uma mesma amostra, mas concluiu-se que tal não seria viável, tanto a 

nível da descoloração obtida, que não se aproximava do obtido apenas com um ciclo no material 

com o quíntuplo da quantidade de estabilizante (ver Figura 19), nem a nível de tempo disponível 

TMG (5 meses)

Alemanha (3 meses)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

a*

Material com teor superior de AO fenólico

Material com redução de AO fenólico
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para a realização do projeto. A alternativa seria usar apenas uma das metodologias de 

planeamento de experiências, usando a compacta standard, mas considerou-se mais relevante 

verificar se o resultado obtido através das duas metodologias seria idêntico ou não. 

 

Figura 19 – Diferença de cor (a*) em dois materiais (T = 40 °C, HR = 50 %, [NO2] = 15 ppm). 

Ainda para avaliar a influência das lacas nos fenómenos de descoloração, foi comparado o 

mesmo material com e sem acabamento, preparado de acordo com o descrito no Anexo 4. Nos 

resultados será utilizada a notação NL para material não lacado e L para material lacado.  

 

4.1.1 Método de Taguchi 

No caso em estudo, em que se tem em conta o armazenamento dos materiais, os fatores de 

controlo (que podem ser controlados no armazenamento) podem ser vários, como, por exemplo, 

a composição do material e o seu acabamento. Os fatores de ruído (que normalmente não é 

vantajoso controlar a nível industrial) considerados para o presente trabalho foram, então, as 

condições do local de armazenamento do material, nomeadamente, a temperatura, a humidade 

relativa e a concentração de NO2, e estudou-se qual a influência destes três fatores no 

avermelhamento da referida compacta de PVC. Considerou-se três parâmetros distintos para a 

quantificação dessa descoloração: a variação da coordenada a* (a*), o índice de 

avermelhamento de Georges-Guerrand (PIGG, equação 3.3) e o índice de avermelhamento de 

Lemaire (PILemaire, equação 3.4). De um modo geral, quando ocorre descoloração de um material 

para tons de vermelho verificam-se alterações não só ao nível da coordenada a* mas também 

das coordenadas b* e L*, logo, os índices de avermelhamento, que consideram estas três 

coordenadas, podem dar uma melhor ideia dessa mesma descoloração. 

Quanto à escolha dos níveis dos fatores considerados, para a temperatura e a humidade relativa 

atendeu-se às condições apresentadas na Tabela 2 e, portanto, considerou-se variarem entre 

10 °C e 20 °C e 30 % e 70 %. Em termos de concentração de NO2, optou-se por variar entre 

10 ppm e 15 ppm face às limitações da instalação (em termos de caudais) e do tempo disponível 

para cada ensaio. As experiências planeadas e os respetivos resultados obtidos apresentam-se 

4 ciclos

1 ciclo

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

a*

Material "standard"

Material com o quíntuplo do estabilizante
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na Tabela 3. Estes resultados refletem a média dos valores obtidos em duas repetições de cada 

experiência. 

Tabela 3 – Experiências realizadas e resultados (valores médios): método de Taguchi.  

Experiência T (°C) HR (%) [NO2] (ppm) Material a* PIGG PILemaire 

1 10 30 10 
NL 2,02 5,49 11,47 

L 0,86 3,90 -1,33 

2 10 70 15 
NL 1,05 4,53 1,95 

L 0,33 3,79 -6,34 

3 20 30 15 
NL 4,35 8,84 36,81 

L 2,70 6,73 17,18 

4 20 70 10 
NL 2,02 5,97 11,71 

L 0,85 5,28 -1,19 
 

O método de Taguchi permitiu um ajuste linear dos resultados obtidos, tanto no caso do 

material não lacado como no caso do material lacado. 

Obteve-se, através do JMP, fórmulas (modelos matemáticos) a partir das quais foi possível 

prever o avermelhamento de um material do mesmo tipo do material testado. Foi também 

possível obter os efeitos dos níveis de cada fator (humidade relativa, temperatura ou 

concentração de NO2) que permitiram inferir sobre a interferência de cada um desses fatores 

nas respostas consideradas. Estes perfis estão relacionados com o modelo gerado pelo software, 

e que permitiu prever o valor da resposta com base nos resultados obtidos pelas experiências 

realizadas. No caso do método de Taguchi, é possível ter em conta tanto a média dos valores 

de resposta obtidos como a razão sinal-ruído (signal-to-noise ratio, S/N), que dá indicação 

sobre a variação da resposta em relação ao objetivo definido (que pode ser um máximo, mínimo 

ou um valor específico de resposta) para diferentes condições de um fator de ruído [29]. No caso 

específico deste estudo, o objetivo considerado foi o mínimo de avermelhamento e, portanto, 

determinou-se qual a melhor combinação de níveis dos fatores de forma a obter o menor 

avermelhamento, tendo em conta as três respostas possíveis (a*, PIGG e PILemaire), isto é, a 

melhor conjugação entre humidade relativa, temperatura e concentração de NO2 de forma a 

diminuir a intensidade do avermelhamento num material armazenado. 
 

 Material não lacado 

Nas equações 4.1 a 4.6 e na Figura 20, apresentam-se os resultados dos modelos de previsão do 

avermelhamento, pelo método de Taguchi, para o material não lacado. 

∆a∗̅̅ ̅̅̅
não lacado= 2,36 + {

‑0,83, se T = 10 °C
0,83, se T = 20 °C 

+ {
0,83, se HR = 30 %
‑0,83, se HR = 70 %

+ {
‑0,34, se [NO2] = 10 ppm

0,34, se [NO2] = 15 ppm
      (4.1) 

S/N (∆a*)não lacado = 6,21 + {
‑3,13, se T = 10 °C
3,13, se T = 20 °C 

+ {
3,19, se HR = 30 %

‑3,19, se HR = 70 % 
+ {

‑0,24, se [NO2] = 10 ppm

0,24, se [NO2] = 15 ppm
  (4.2) 

PIGG
̅̅ ̅̅ ̅̅

não lacado
= 6,21 + {

‑1,20, se T = 10 °C
1,20, se T = 20 °C 

 + {
0,96, se HR = 30 %
‑0,96, se HR = 70 %

 +  {
‑0,48, se [NO2] = 10 ppm

0,48, se [NO2] = 15 ppm 
   (4.3) 
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S/N (PIGG)não lacado = 15,56 + {
‑1,64, se T = 10 °C
1,64, se T = 20 °C 

+ {
1,27, se HR = 30 %

‑1,27, se HR = 70 % 
+ {

‑0,45, se [NO2] = 10 ppm

0,45, se [NO2] = 15 ppm
  (4.4) 

PILemaire
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

não lacado
 = 15,48 + {

‑8,78, se T = 10 °C
8,78, se T = 20 °C 

+ {
8,66, se HR = 30 %

‑8,66, se HR = 70 % 
+ {

‑3,89, se [NO2] = 10 ppm

3,89, se [NO2] = 15 ppm
 (4.5) 

S/N PILemairenão lacado
 = 17,71 + {

‑8,35, se T = 10 °C
8,35, se T = 20 °C 

+ {
8,38, se HR = 30 %

‑8,38, se HR = 70 % 
+ {

3,13, se [NO2] = 10 ppm

‑3,13, se [NO2] = 15 ppm
(4.6) 

 

Nos gráficos da Figura 20, encontram-se assinalados os resultados previstos (a vermelho) para 

o ponto ótimo de menor avermelhamento possível, dentro dos limites considerados para os três 

fatores em estudo.  

  

Figura 20 – Resultados do modelo obtido pelo método de Taguchi para o material não lacado. 
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Considerando os três parâmetros de avermelhamento (a*, PIGG e PILemaire), foi possível inferir 

que os fatores com maior influência no avermelhamento são a temperatura e a humidade 

relativa, uma vez que são os fatores com declives mais acentuados no modelo obtido, sendo 

também possível perceber que um menor avermelhamento é favorecido pelo aumento de 

humidade relativa e pela diminuição de temperatura. Concluiu-se, através do recurso às 

funções de desirability que o avermelhamento pode ser reduzido considerando, em simultâneo, 

uma humidade relativa de 70 %, uma temperatura de 10 °C e uma concentração de NO2 de 

15 ppm.  
 

 Material lacado 

De seguida, nas equações 4.7 a 4.12 e na Figura 21, apresentam-se os resultados dos modelos 

de previsão do avermelhamento, também pelo método de Taguchi, para o caso do material 

lacado. 

∆a∗̅̅ ̅̅̅
lacado = 1,18 + {

−0,59, se T = 10° C
0,59, se T = 20 °C

+ {
0,60, se HR = 30 %

−0,60, se HR = 70 % 
+ {

−0,33, se [NO2] = 10 ppm

0,33, se [NO2] = 15 ppm 
        (4.7) 

S/N(∆a∗)lacado = −1,12 + {
−4,70, se T = 10 °C
4,70, se T = 20 °C

+ {
4,72, se HR = 30 %

−4,72, se HR = 70 % 
+ {

−0,32, se [NO2] = 10 ppm

0,32, se [NO2] = 15 ppm
    (4.8) 

PIGG
̅̅ ̅̅ ̅̅

lacado
=  4,92 + {

−1,08, se T = 10 °C
1,08, se T = 20 °C 

+ {
0,39, se HR = 30 %

−0,39, se HR = 70 % 
+ {

−0,34, se [NO2] = 10 ppm

0,34, se [NO2] = 15 ppm 
     (4.9) 

S/N(PIGG)lacado = 13,58 +  {
−1,91, se T = 10 °C
1,91, se T = 20 °C

+ {
0,59, se HR = 30 %

−0,59, se HR = 70 % 
+ {

−0,46, se [NO2] = 10 ppm

0,46, se [NO2] = 15 ppm
   (4.10) 

PILemaire
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

lacado
= 2,08 + {

−5,91, se T = 10 °C
5,91, se T = 20 °C

+ {
5,84, se HR = 30 %

−5,84, se HR = 70 % 
+  {

−3,34, se [NO2] = 10 ppm

3,34, se [NO2] = 15 ppm 
   (4.11) 

S/N(PILemaire)lacado = 9,92 + {
−3,15, se T = 10 °C
3,15, se T = 20 °C

+ {
1,25, se HR = 30 %

−1,25, se HR = 70 %
+ {

−10,35, se [NO2] = 10 ppm

10,35, se [NO2] = 15 ppm
   (4.12) 

 

Tal como verificado no caso do material não lacado, as conclusões obtidas através dos três 

parâmetros de avermelhamento considerados (a*, PIGG e PILemaire) foram idênticas. 

O ponto de mínimo avermelhamento encontrado foi o mesmo que para o caso do material não 

lacado, sendo que não se considerou uma concentração de NO2 de 10 ppm, pois levaria a um 

a* negativo, face às condições de humidade e temperatura consideradas (Figura 21). 

A análise para este caso em que se utilizou o material lacado é muito semelhante à análise 

realizada ao caso do material não lacado, sendo que, neste caso, o avermelhamento obtido, 

assim como o previsto, é inferior ao do material não lacado, como era de esperar, uma vez que 

o material lacado tem uma menor concentração de antioxidante fenólico na sua superfície do 

que o material não lacado (neste caso concreto, em que se está a utilizar um material com 5 

vezes mais antioxidante fenólico que os materiais standard; caso se utilizasse compactas de 

PVC com a quantidade standard de antioxidante fenólico, a maior concentração de antioxidante 
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passaria a estar na laca, pelo que seria de esperar um maior avermelhamento no material 

lacado face ao correspondente não lacado). 

 

   

Figura 21 - Resultados do modelo obtido pelo método de Taguchi para o material lacado. 

A realização deste planeamento de experiências permitiu concluir que o avermelhamento é 

favorecido em condições de temperatura mais elevada e de menor humidade relativa. Estas 

conclusões vão de encontro ao verificado nos dois armazéns considerados, pois no armazém da 

Alemanha, que apresentava temperatura mais elevada e humidade relativa inferior 

comparativamente ao armazém da TMG, foi também onde se verificou que o material sofreu 

um avermelhamento mais acentuado. 

4.1.2 Metodologia de superfície de resposta 

Na metodologia de superfície de resposta, utilizou-se o modelo do composto central, com 2 

pontos centrais, e gerou-se a tabela correspondente às experiências planeadas com uma ordem 

aleatória de experiências. Assim, recorrendo a este método, foram definidas 16 experiências. 

Foram considerados os mesmos três fatores que no método de Taguchi (temperatura, humidade 

relativa e concentração de NO2), sendo que com a metodologia de superfície de resposta são 
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geradas experiências que consideram não só os limites estipulados para esses fatores como 

também os seus valores intermédios; além disso, esta metodologia não pressupõe a repetição 

de cada uma das experiências planeadas. A Tabela 4 sintetiza as condições correspondentes a 

cada uma das experiências, tendo-se obviamente considerado os mesmos limites, para cada 

fator, estipulados para o método de Taguchi. Na mesma tabela apresentam-se os resultados de 

avermelhamento obtidos em cada experiência, tendo-se, à semelhança do que foi feito para o 

método de Taguchi, testado camadas compactas de PVC (com o quíntuplo do antioxidante 

fenólico), lacadas (L) e não lacadas (NL). Foram também tidos em conta os índices de 

avermelhamento PIGG e PILemaire para a análise de resultados, além do valor de a*.  
 

Tabela 4 - Experiências realizadas e resultados: metodologia de superfície de resposta. 

Experiência T (°C) HR (%) 
[NO2] 

(ppm) 
Material a* PIGG PILemaire 

1 20 50 12,5 
NL 3,71 7,84 29,18 

L 2,78 6,97 18,27 

2 15 70 12,5 
NL 1,64 5,42 7,75 

L 0,98 5,73 -0,20 

3 20 70 10,0 
NL 1,84 5,91 9,84 

L 1,08 5,92 0,82 

4 10 50 12,5 
NL 1,41 6,21 14,42 

L 1,14 5,44 1,40 

5 10 70 10,0 
NL 2,02 5,97 11,71 

L 0,85 5,28 -1,19 

6 20 30 10,0 
NL 2,99 7,54 21,95 

L 2,23 6,18 12,22 

7 15 50 12,5 
NL 3,04 7,21 22,07 

L 1,76 6,55 7,87 

8 10 30 10,0 
NL 2,02 5,49 11,47 

L 0,86 3,90 -1,33 

9 20 70 15,0 
NL 1,54 5,21 6,70 

L 0,68 4,81 -3,15 

10 10 30 15,0 
NL 1,98 6,31 11,36 

L 0,97 4,91 -0,29 

11 15 30 12,5 
NL 3,31 7,43 24,91 

L 1,92 6,32 9,38 

12 15 50 12,5 
NL 3,00 7,05 21,57 

L 1,52 6,15 5,33 

13 15 50 10,0 
NL 2,66 6,51 17,86 

L 1,55 5,41 5,40 

14 10 70 15,0 
NL 1,05 4,53 1,95 

L 0,33 3,79 -6,34 

15 15 50 15,0 
NL 2,10 6,53 12,63 

L 1,31 5,22 3,04 

16 20 30 15,0 
NL 4,35 8,84 36,81 

L 2,70 5,73 17,18 

Para cada uma das respostas consideradas, o modelo do composto central permite obter uma 

representação do valor experimental obtido e do correspondente valor previsto pelo modelo.  
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Um importante critério a ter em conta é o valor de prova (valor-p), uma vez que apenas se 

pode considerar determinado efeito estatisticamente significativo se o seu valor de prova for 

inferior a 0,05 [31]. O valor de prova traduz a probabilidade de determinada situação ocorrer 

devido a outra interferência que não a da variável considerada. É, ainda, importante ter em 

conta o coeficiente de determinação (R2), que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo estiver 

de 1, melhor o ajuste.  

De seguida, é feita uma análise mais detalhada aos resultados obtidos para o material não 

lacado e para o material lacado, respetivamente. 

 

 Material não lacado 

Apresentam-se, na Figura 22, os ajustes entre os resultados experimentais e os valores previstos 

(calculados pelo modelo) de a*, PIGG e PILemaire. Para a resposta a*, o modelo é bastante 

adequado, o que se pode concluir pelo resultado do valor de prova, que é de 0,0022 (inferior a 

0,05). Além disso, o ajuste apresenta um R2 de 0,99. A mesma análise é feita para os resultados 

em termos de PIGG e de PILemaire, com valor-p de 0,004 e de 0,0022, respetivamente, tendo 

ambas um R2 também de 0,99. Assim, das três respostas consideradas, o modelo com melhor 

ajuste foi o correspondente a PIGG, apesar de todos os modelos se aproximarem muito do obtido 

experimentalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Gráficos do ajuste entre pontos experimentais e previstos pelos modelos para o 

material não lacado: a) a*; b) PIGG; c) PILemaire. 
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Na Tabela 5, apresentam-se os vários efeitos considerados para a construção do modelo de 

segunda ordem considerado. Os efeitos considerados significativos são aqueles cujos valores de 

prova são inferiores a 0,05, e encontram-se assinalados com um asterisco. Analisando os 

resultados, e considerando que quanto menor o valor de prova, mais significativo é determinado 

efeito, foi possível constatar que, para as três variáveis dependentes consideradas (a*, PIGG e 

PILemaire), o efeito mais significativo é a humidade relativa (HR), seguida da temperatura (T). A 

concentração de NO2 revelou-se o efeito menos significativo de todos. No entanto, isso pode 

dever-se ao facto de os limites em estudo para este fator serem relativamente próximos entre 

si. Ou seja, pela metodologia RSM, à semelhança do obtido pelo método de Taguchi, os fatores 

mais significativos nos resultados de avermelhamento foram a humidade e a temperatura, 

sendo a concentração de NO2 o fator com menos influência. 

Tabela 5 - Resultados obtidos pela metodologia RSM para o material não lacado. 

 Teste de efeitos 

 a* PIGG PILemaire 

Efeito valor-p valor-p valor-p 

HR 

T 

[NO2] 

HR x T 

HR x [NO2] 

T x [NO2] 

HR2 

T2 

[NO2]
2 

0,0004* 

0,0025* 

0,9681 

0,0053* 

0,0092* 

0,0197* 

0,0148* 

0,3382 

0,0647 

<0,0001* 

0,0003* 

0,9093 

0,0009* 

0,0007* 

0,0547 

0,0073* 

0,1794 

0,0257* 

0,0004* 

0,0023* 

0,7900 

0,0045* 

0,0086* 

0,0199* 

0,0173* 

0,3018 

0,0679 

Apresentam-se, nas equações 4.13 a 4.15, as fórmulas para previsão do avermelhamento no 

material não lacado, obtidas pela metodologia de superfície de resposta. É de salientar que as 

variáveis independentes destas equações se apresentam de forma codificada, isto é, os seus 

valores estão compreendidos entre -1 e 1, correspondendo o -1 ao nível mais baixo de cada 

fator (variável independente), e 1 ao nível mais elevado desse mesmo fator. São utilizadas as 

variáveis codificadas uma vez que facilitam a obtenção do modelo e dos vários resultados em 

relação à utilização das variáveis com os seus valores reais. Também os perfis do modelo 

apresentados na Figura 23 estão em função das variáveis codificadas. 

∆a∗
não lacado =  3,05 − 0,66 HR + 0,46 T + 0,0029 [NO2] − 0,38 HR T −  

− 0,32 HR [NO2] + 0,26 T [NO2] −  0,59 HR2 + 0,18 T2 −                                       (4.13) 

−0,41 [NO2]2  
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PIGGnão lacado
=  7,06 − 0,86 HR + 0,64 T + 0,0068 [NO2] − 0,50 HR T −  

                              −0,53 HR [NO2] + 0,15 T [NO2] − 0,59 HR2 + 0,22 T2 −                                      (4.14) 

                              −0,46 [NO2]   

PILemairenão lacado
=  22,05 − 6,86 HR + 4,88 T + 0,20 [NO2] − 4,13 HR T − 

                                   −3,46 HR [NO2] + 2,70 T [NO2] −  5,84 HR2 + 2,01 T2 −        (4.15) 

                                    −4,22 [NO2]2  
 

Nos gráficos da Figura 23 estão representados os perfis de acordo com o modelo de ajuste 

gerado, em que é possível perceber de que forma alterações em qualquer um dos três fatores 

considerados influenciam os valores previstos de a*, PIGG e PILemaire. Estão assinaladas as 

condições ótimas para a obtenção do menor avermelhamento possível previsto pelo modelo 

gerado, e que correspondem a 70 % de humidade relativa, 10 °C e 15 ppm de concentração de 

NO2, tendo sido obtidas através da minimização com recurso às funções de desirability.  

 

Figura 23 – Perfis do modelo obtido pela metodologia RSM para o material não lacado. 

 

 Material lacado 

Apresentam-se, na Tabela 6, os resultados experimentais e os valores previstos de a*, PIGG e 

PILemaire. Pode-se concluir que, também para o material lacado, os ajustes são adequados às três 

respostas, uma vez que, no caso de a*, o seu valor de prova é de 0,0002, assim como no caso 

de PILemaire. Para PIGG, esse valor é de 0,0003. Nos três casos, os ajustes apresentam um R2 de 

HR (%) T (℃) [NO2] (ppm) 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 

 

∆a∗
não lacado 

PIGGnão lacado
 

PILemaire não 
lacado

 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 
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0,99. De forma concordante com o que aconteceu para o material não lacado, das três respostas 

consideradas, o modelo com melhor ajuste foi o de PIGG. 

 

Figura 24 - Gráficos do ajuste entre pontos experimentais e previstos pelos modelos para o 

material lacado: a) a*; b) PIGG; c) PILemaire. 

 

Na Tabela 6, encontram-se os resultados estatísticos referentes aos vários efeitos envolvidos 

nos modelos gerados.  

Tabela 6 – Resultados obtidos pela metodologia RSM para o material lacado. 

 Teste de efeitos 

 a* PIGG PILemaire 

Efeito valor-p valor-p valor-p 

HR 

T 

[NO2] 

HR x T 

HR x [NO2] 

HR2 

T2 

[NO2]
2 

<0,0001* 

0,0001* 

0,2084 

0,0009* 

0,0087* 

0,0026* 

0,0187* 

0,0022* 

0,0081* 

0,0001* 

0,0916 

0,0057* 

0,0005* 

0,1226 

0,7355 

0,0008* 

<0,0001* 

0,0002* 

0,2423 

0,0009* 

0,0095* 

0,0027* 

0,0146* 

0,0019* 

a) b) 

c) 
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Apresenta-se menos um efeito relativamente ao material não lacado, pois para melhoria do 

ajuste e diminuição da amplitude das bandas de erro (tracejado azul nos gráficos apresentados 

na Figura 23 e na Figura 25) foi retirado o efeito da interação entre temperatura e concentração 

de NO2 do modelo. Para este material, há diferenças entre o papel dos efeitos mais 

significativos, sendo que considerando os modelos correspondentes a a* e a PILemaire, a 

humidade relativa continua a ser o efeito com maior influência no resultado, seguindo-se a 

temperatura, sendo que a concentração de NO2 não é considerada um efeito significativo. Para 

PIGG, a temperatura passa a ser o efeito mais significativo. Há ainda a ter em conta que, 

continuando a concentração de NO2 a não ser considerada um efeito significativo, o seu valor 

de prova é de 0,0916, inferior aos referentes aos casos de a* e PILemaire. 

As equações 4.16 a 4.18 apresentam as fórmulas para previsão do avermelhamento em função 

das variáveis temperatura, humidade relativa e concentração de NO2 no material lacado. Estas 

equações estão, também, em termos de variáveis codificadas, à semelhança do que foi 

considerado para o material não lacado. 

∆a∗
lacado =  1,91 − 0,48 HR + 0,47 T + 0,058 [NO2] − 0,32 HR T − 

                         − 0,19 HR [NO2] − 0,50 HR2 + 0,33 T2 − 0,52 [NO2]2  

PIGGlacado
=  6,33 − 0,25 HR + 0,71 T + 0,12 [NO2] − 0,31 HR T − 

                         − 0,52 HR [NO2] − 0,25 HR2 + 0,05 T2 − 0,96 [NO2]2  

PILemairelacado
=  9,33 − 4,72 HR + 4,62 T + 0,55 [NO2] − 3,23 HR T − 

                                  −1,89 HR [NO2] − 5,11 HR2 + 3,59 T2 − 5,48 [NO2]2                                

Através da análise das equações e da Figura 25, concluiu-se que, de acordo com o já referido 

para os casos anteriores, o avermelhamento é favorecido principalmente por temperaturas mais 

elevadas conjugadas com menores humidades relativas. 

No material lacado, o menor avermelhamento possível seria, pelo modelo gerado, obtido pela 

seguinte combinação de condições: 70 % de humidade relativa, 11,5 °C e 15 ppm de NO2. Estas 

condições permitiriam, teoricamente, obter um a* de 0,23, um PIGG de 3,97 e um PILemaire 

de -7,62. Para efeitos de experiência de confirmação considerou-se o ponto indicado nos 

gráficos da Figura 25, que corresponde às condições de mínimo avermelhamento para ambos os 

tipos de material pelo método de Taguchi e, também, para o material não lacado pelo método 

da superfície de resposta (70 % de humidade relativa, 10 °C e 15 ppm de concentração de NO2.  

No Anexo 5 apresentam-se graficamente as superfícies geradas pelos modelos de ajuste para os 

casos de material não lacado e de material lacado, pela metodologia de superfície de resposta. 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 
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Figura 25 - Perfis do modelo obtido pela metodologia RSM para o material lacado. 

 

4.1.3 Experiência de confirmação 

Esta experiência permitiu validar os vários modelos e os resultados obtidos. Foi realizado um 

novo ensaio a 70 % de humidade relativa, a 10 °C e a 15 ppm de concentração de NO2, tendo-se 

obtido os resultados que constam na Tabela 7, onde se faz uma comparação com os resultados 

previstos pelos métodos de Taguchi e RSM. 

Tabela 7 – Resultados da experiência de confirmação e comparação com os valores previstos. 

 
 Valor previsto pelo 

método de Taguchi 

Valor previsto 

pelo RSM 

Valor 

experimental 

Material 

NL 

a* 1,05 0,91 1,10 

PIGG 4,53 4,53 5,14 

PILemaire 1,95 0,45 2,55 

Material L 

a* 0,33 0,35 0,40 

PIGG 3,79 3,88 4,13 

PILemaire -6,34 -6,22 -5,79 

Concluiu-se que os resultados obtidos na experiência de confirmação são diferentes dos 

previstos, sendo sempre um pouco superiores. Apesar disso, de um modo geral, situam-se 

compreendidos entre as barras de erro representadas na Figura 23 e na Figura 25, 

correspondentes aos resultados pelo método da superfície de resposta. É de notar que, no caso 

do material não lacado, considerando o índice de avermelhamento de Lemaire, os valores 

previstos pelas duas metodologias de planeamento de experiências são bastante diferentes, 

sendo que o valor experimental é muito superior a ambos os valores previstos, principalmente 

ao referente à metodologia RSM. 

HR (%) T (℃) [NO2] (ppm) 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 

 

∆a∗
 lacado 

PIGGlacado
 

PILemairelacado
 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 
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4.2 Desenvolvimento e otimização de método de indução de 

descoloração por contacto com filtro impregnado 

O desenvolvimento deste novo método de ensaio teve como ponto de partida o método TMG 

357. As amostras testadas foram, inicialmente, amostras de compacta de PVC com o quíntuplo 

da quantidade standard de antioxidante fenólico não lacada (material A) para numa fase inicial 

perceber se o método poderia funcionar, tendo-se passado depois para testes com compacta 

de PVC com a quantidade standard de antioxidante fenólico e lacada (material B), simulando 

já um material com composição aproximada a um material efetivamente produzido pela 

empresa. As camadas compactas foram produzidas de acordo com o Anexo 4. Foram efetuadas 

3 réplicas de cada experiência e serão apresentados os resultados médios desses ensaios. De 

modo a avaliar os resultados obtidos, realizaram-se ensaios segundo o método TMG 357, de 

acordo com o procedimento descrito em 3.2.2, com o material B, com um resultado médio de 

a* de 0,63 logo após o final do ensaio, 1,32 após 2 dias e 1,83 após 7 dias. 

Por haver necessidade de utilização de um volume de reagentes muito mais reduzido que no 

método TMG 357, iniciou-se o estudo com uma concentração de NaNO2 de 8 % (m/m), sendo os 

volumes das restantes soluções calculados tendo em conta o descrito nesse método e 

respeitando a estequiometria da reação representada na equação 3.1 (ver Anexo 1).  

Começou-se por colocar em contacto material A com papel de filtro de celulose, com 0,16 mm 

de espessura e uma gramagem de 70 g/m2. Primeiro usaram-se três tiras de dimensão 

1 cm x 3 cm sobrepostas (perfazendo 0,48 mm de espessura) e depois aumentou-se o número 

de folhas para seis (aumentando a espessura para 0,96 mm), aumentando assim o volume de 

NaNO2 que é possível colocar no filtro de 0,2 mL para 0,4 mL. O papel de filtro foi colocado a 

uma distância igual das duas extremidades laterais dos provetes da amostra, tendo-se, 

inicialmente, colocado o papel com 1 cm de fora da “sanduíche” (posição 1, ver Figura 15.a), 

efetuando nesse local a adição de H3PO4 e de NaOH (com o auxílio de pipetas), e esperando que 

os reagentes migrassem, por capilaridade, até à outra extremidade do papel, à medida que 

iam, também, contactando com a superfície dos provetes. Foi necessário utilizar NaOH mais 

concentrado do que no método TMG 357, nomeadamente a 12 mol/L, de modo a não ser 

necessário um volume excessivo. Os resultados apresentam-se na Figura 26. Como se verificou 

avermelhamento seguindo este procedimento, passou a utilizar-se o material B para efeitos de 

otimização do método, visto que este representa as formulações reais. Decidiu-se prosseguir o 

estudo com conjuntos de 6 tiras de papel de filtro pois, apesar de os valores lidos serem 

semelhantes aos dos ensaios com apenas 3 tiras, o avermelhamento ocorreu numa maior 

extensão (em termos de área descolorada) quando se utilizaram as 6 tiras.  
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Figura 26 – Avermelhamento vs número de tiras de papel de filtro. 

Posteriormente, fez-se uma adaptação, utilizando papel de filtro com as mesmas dimensões, 

mas alterando a posição deste para a posição 2 (de acordo com a Figura 15.b), sendo adicionada 

metade da quantidade de cada reagente em cada uma das extremidades, numa tentativa de 

obter avermelhamento em toda a extensão do provete, uma vez que tal não foi possível com a 

configuração descrita anteriormente. Apesar de a* ser superior nos ensaios com o papel de 

filtro na posição 1 (Figura 27), é com a nova disposição do papel que se obtêm resultados mais 

uniformes. 

 

Figura 27 – Avermelhamento vs posição do papel de filtro (material B). 

Testou-se o aumento da concentração da solução de nitrito de sódio, mas verificou-se que os 

provetes se começavam a degradar, pelo que se manteve os 8 % (m/m) nos restantes ensaios.  

Houve também oportunidade de testar a utilização de discos de papel de fibras de algodão, 

sem qualquer aditivo, de 1 mm de espessura (mais elevada do que a do papel de filtro utilizado 

até então), e de dois diâmetros diferentes, normalmente utilizados em ensaios de determinação 

de respostas a antibióticos. Numa primeira fase, utilizou-se discos de 6 mm de diâmetro, 

tendo-se passado a injetar, com seringas de 1 mL e agulha bastante fina, os reagentes no 

referido disco. Para este efeito, foi necessário diluir o H3PO4 para metade da sua concentração 

inicial, para diminuir a sua viscosidade e permitir o seu doseamento com recurso a seringa e 
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agulha. Começou-se por testar o uso de um disco de diâmetro 6 mm, colocado numa posição 

central relativamente aos provetes, sendo que é de notar que neste caso o volume absorvido 

pelo disco (0,02 mL de NaNO2) é bastante inferior ao absorvido pelo conjunto de 6 tiras de 

papel de filtro (0,4 mL de NaNO2). Para geração de uma maior quantidade de NOx e, por 

conseguinte, de maior avermelhamento, foi testada a utilização de 2 discos em simultâneo, 

duplicando a quantidade dos reagentes utilizados, tendo-se testado dois posicionamentos 

diferentes: lado a lado e sobrepostos. Neste caso, testou-se numa primeira fase com o material 

A, uma vez que se diminuiu muito a quantidade de reagentes, e depois, para a alternativa com 

melhores resultados, testou-se com o material B. Os resultados obtidos apresentam-se na Figura 

28. 

 

Figura 28 – Avermelhamento vs discos de 6 mm de diâmetro. 

Numa fase posterior, testou-se a utilização de discos de 13 mm de diâmetro, com uma 

capacidade de absorver 0,2 mL de NaNO2. Efetuaram-se ensaios com apenas um disco e com 

dois discos sobrepostos. Utilizando apenas um disco, fizeram-se ensaios em que se avaliou uma 

alteração no tempo de ensaio, uma alteração do tamanho dos provetes e um modo de injeção 

diferente (lateral, diretamente no disco, sem perfuração do alumínio nem da amostra). 

Utilizando os dois discos, avaliou-se, também, a alteração do tamanho dos provetes e o novo 

modo de injeção dos reagentes. 

Pela Figura 29, concluiu-se que o tempo de ensaio decorrido na primeira parte do trabalho, 

antes da adição de NaOH, é crítico, uma vez que uma redução desse tempo para metade (de 

60 para 30 minutos) provoca uma descida no avermelhamento de aproximadamente 1, pelo que 

para as alternativas posteriormente estudadas se continuou a utilizar os 60 minutos de reação 

entre NaNO2 e H3PO4, seguidos dos 45 minutos após a adição de NaOH. 
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Figura 29 – Avermelhamento vs tempo de 

ensaio (1 disco de 13 mm de diâmetro, 

material B). 

Figura 30 – Avermelhamento vs modo de 

injeção (1 disco de 13 mm de diâmetro, 

material B). 

 

Através da Figura 30, concluiu-se que o modo de injeção não tem implicações significativas no 

resultado do ensaio porém, durante a realização dos ensaios, constatou-se que a injeção lateral 

e diretamente no(s) disco(s) evita problemas como a maior libertação dos produtos de reação 

logo após o início da injeção do NaOH através do furo feito na amostra e no alumínio, e que 

acabava por corroer e desfazer quase de imediato grande parte do alumínio que envolve o 

sistema. Assim, para os ensaios seguintes, adotou-se esta nova metodologia de injeção do ácido 

ortofosfórico e do hidróxido de sódio. 

Fez-se, seguidamente, uma análise à variação do número de discos utilizados em simultâneo e 

do tamanho dos provetes (Figura 31). Verificou-se, para provetes com o mesmo tamanho dos 

até esse momento utilizados (2 cm x 2 cm) que o aumento do número de discos promove um 

aumento acentuado de a*. No caso de provetes de maiores dimensões (3 cm x 3 cm), com o 

aumento do número de discos utilizados, acontece o inverso, pelo que seria necessário realizar 

mais experiências para esclarecer este resultado.  

 

Figura 31 – Avermelhamento vs número de discos (13 mm de diâmetro) e tamanho dos 

provetes (material B). 
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Para confirmar o que acontecia caso se utilizasse apenas alguns dos reagentes envolvidos, 

fizeram-se os chamados “testemunhos” ou “brancos”, para controlo. Os resultados obtidos 

apresentam-se na Figura 32. Estes ensaios foram realizados utilizando 6 tiras de papel de filtro 

e o posicionamento inicial desse papel de filtro (posição 1). 

 

Figura 32 – Resultados dos “brancos” realizados. 

Da análise da Figura 32, foi possível concluir que não ocorre descoloração significativa sem a 

conjugação das três soluções aquosas. Verificou-se, ainda, que da reação apenas entre NaNO2 

e H3PO4, o material apenas tende a amarelecer. 

Concluiu-se que os melhores resultados a nível de a* obtidos até ao final deste estudo foram 

conseguidos utilizando dois discos sobrepostos de 6 mm de diâmetro, com um tempo de ensaio 

de 60 minutos na primeira etapa e 45 minutos na segunda, em provetes de 2 cm x 2 cm, e os 

resultados deste caso são apresentados na Figura 33. 

Verificou-se também que, utilizando este novo método de ensaio, em várias das opções 

testadas, o avermelhamento vai aumentando após a realização do ensaio, como acontecia com 

o método TMG 357. Foi, ainda, possível obter resultados de avermelhamento superiores aos 

valores objetivo. 

 

Figura 33 – Provetes com melhor resultado obtido pelo método de descoloração por contacto 

com filtro impregnado. 

 

Foram também testadas compactas de materiais sem antioxidante fenólico na sua composição, 

constatando-se que não houve alteração da cor que apresentavam, tendo-se testado em 

simultâneo dois provetes de material sem antioxidante e também um provete de material com 

antioxidante e o outro sem antioxidante. Neste último caso, houve descoloração apenas no 
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material com antioxidante, pelo que se confirmou que não há interação entre os materiais 

quando testados em conjunto.  

4.3 Reatividade de aminas 

De acordo com o descrito em 3.2.4, foram realizados vários ensaios, envolvendo o antioxidante 

fenólico Irganox 1010 (Figura 34), NOx e diversas aminas. O Irganox 1010 apresenta-se como 

um sólido (pó) branco. A Tabela 8 sintetiza algumas informações sobre as aminas testadas, 

nomeadamente, se se trata de uma amina primária (1ª), secundária (2ª) ou terciária (3ª). 
 

Tabela 8 – Características das aminas utilizadas nos ensaios com Irganox 1010 e NOx.  

Amina Nome Tipo  
Aspeto à 

temperatura 
ambiente 

Estrutura química 

1 Dimetiletanolamina 3ª Líq. inc. 

 

2 2-dimetilaminoetil éter 3ª Líq. inc. 

 

3 Dimetilpimelidato 2ª Líq. inc. 

 

4 Fenilenodiamina 1ª  Sól. castanho 
 

5 Octilamina 1ª  Líq. inc. 
 

6 Dietilenotriamina 1ª/2ª Líq. amarelo claro 
 

7 Dietiltoluenodiamina 1ª Líq. castanho 

 

8 
Etilenodiamina 

tetraquis(propoxilato block-
etoxilato tetrol) 

3ª Líq. inc. 

 

9 Dibutilamina 2ª Líq. inc. 
 

10 Trietilamina 3ª Líq. inc. 

 

11 Trietanolamina 3ª Líq. inc. 

 

Legenda: Líq. (líquido); inc. (incolor); Sól. (sólido) 

 

 

Figura 34 – Estrutura química do antioxidante fenólico Irganox 1010. 
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Os resultados obtidos após o teste de reatividade das aminas acima com o Irganox 1010 e NOx 

apresentam-se na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Resultados do teste de reatividade entre o Irganox 1010 e várias aminas na 

presença de NOx. 

Amina Início 

Após 16 horas à 
temperatura 

ambiente e ao abrigo 
da luz 

Amina Início 

Após 16 horas à 
temperatura 

ambiente e ao abrigo 
da luz 

1 

 

 

7 

  

2 

 

 

8 

  

3 

 

 

9 

  

4 

 
 

10 

  

5 

  

11 

  

6   

   

 

Observa-se que não foi possível reproduzir com qualquer das onze aminas testadas o 

comportamento do sistema aquando da utilização da DABCO 33-LV (Tabela 10), tendo-se, por 

outro lado, obtido amarelecimento quando se utilizou a maioria das aminas (aminas 1 a 9, ainda 

que com a amina 8 o amarelecimento tenha ficado apenas na zona do antioxidante em contacto 

com as gotas de amina) e até algum azulamento, com as aminas 10 e 11. Assim, continua por 

esclarecer qual o papel das aminas no avermelhamento, uma vez que no decorrer de um 

trabalho anterior[12] apenas com a trietilenodiamina (constituinte da DABCO 33-LV) foi possível 
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obter o avermelhamento do Irganox 1010, à semelhança do que acontece quando se recorre à 

utilização da solução DABCO 33-LV. A trietilenodiamina, cuja estrutura química se apresenta 

na Figura 35, é uma amina terciária e cíclica, apresentando-se sob a forma de sólido branco à 

temperatura ambiente. 

 

Tabela 10 - Resultado do teste de reatividade entre o Irganox 1010 e a DABCO 33-LV na 

presença de NOx. 

Amina Início 
Após 16 horas à temperatura 
ambiente e ao abrigo da luz 

DABCO 
33-LV 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 35 – Estrutura química da trietilenodiamina.  

Para o esclarecimento do papel dos NOx no avermelhamento, foram feitas algumas adaptações 

ao presente método de ensaio, tendo-se numa primeira fase testado a interação entre o 

antioxidante fenólico e a DABCO 33-LV ou a trietilenodiamina. Os resultados deste ensaio são 

apresentados na Tabela 11.  

 

Tabela 11 – Resultados do teste de reatividade entre o Irganox 1010 e a DABCO 33-LV e a 

trietilenodiamina. 

Amina Início 
Após 1 semana à temperatura 
ambiente e ao abrigo da luz 

DABCO 33-LV 

 
 

Trietilenodiamina 

 

 

 

Posteriormente, testou-se a interação entre a DABCO 33-LV e os NOx e também entre a 

trietilenodiamina e os NOx, e os resultados encontram-se sintetizados Tabela 12. 
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Tabela 12 - Resultados do teste de reatividade entre a DABCO 33-LV e a trietilenodiamina e 

NOx. 

Amina Início 
Após 16 horas à 

temperatura ambiente 
e ao abrigo da luz 

DABCO 33-LV 

 
 

Trietilenodiamina 

 

 

 

Pela análise dos resultados apresentados na Tabela 11 e na Tabela 12, conclui-se que não ocorre 

qualquer tipo de descoloração do antioxidante fenólico apenas na presença de amina nem 

descoloração da amina em presença de NOx, o que permite perceber e esclarecer que apenas 

combinando os três elementos (antioxidante fenólico, DABCO 33-LV/trietilenodiamina e NOx) é 

possível obter avermelhamento. 

Uma vez que a informação mais frequente na literatura [18][24][25] é que um fator necessário para 

a ocorrência de fenómenos de avermelhamento é a existência de um meio básico (e não a 

presença de aminas), realizaram-se ensaios de modo a tentar perceber a influência de um meio 

básico, substituindo as aminas por amoníaco concentrado. Os resultados obtidos estão 

sintetizados na Tabela 13. 

Observou-se, após as 16 horas, que existiu algum amarelecimento do pó de antioxidante 

fenólico, sendo que não foi possível obter avermelhamento apenas pela interação entre uma 

solução de amoníaco, um antioxidante fenólico e óxidos de azoto. 

Tabela 13 – Resultado do teste para determinação da influência do meio básico na 

descoloração. 

 Início 
Após 16 horas à 

temperatura ambiente e 
ao abrigo da luz 

NH3 25 % 
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Assim, através dos ensaios realizados, não foi possível simular, com a utilização de várias 

aminas de diferentes tipos ou de amoníaco concentrado, o comportamento do antioxidante 

fenólico quando em presença da solução DABCO 33-LV ou da trietilenodiamina que a compõe, 

em conjunto com óxidos de azoto, permanecendo a dúvida sobre qual a verdadeira causa do 

referido comportamento. Uma possível causa para o fenómeno observado poderá ser a estrutura 

cíclica apresentada pela trietilenodiamina, ficando também por esclarecer o porquê da 

intensificação do avermelhamento aquando da utilização de DABCO 33-LV, que consiste numa 

solução de trietilenodiamina em dipropilenoglicol. Essa intensificação pode dever-se à função 

de catalisador que a DABCO 33-LV apresenta na reação de produção de poliuretano, apesar 

desse uso se circunscrever à produção de espumas de poliuretano. O uso desta solução em 

vários métodos de ensaio da TMG Automotive tem a ver com o conhecimento de que no interior 

dos carros a atmosfera contém aminas, provenientes exatamente das espumas e dos materiais 

utilizados nos revestimentos de estofos. 

Através da análise das estruturas das aminas testadas, seria de esperar que a trietilenodiamina 

e a trietilamina reagissem de forma semelhante, uma vez que são ambas aminas terciárias 

alifáticas, mas tal não se verifica. A causa para tal comportamento poderá residir no facto de 

a trietilenodiamina ser mais impedida estericamente do que a trietilamina. Verifica-se, por 

outro lado, que considerando um outro par de aminas com natureza semelhante entre si (aminas 

primárias aromáticas, de cor escura), a fenilenodiamina (amina 4) e a dietiltoluenodiamina 

(amina 7), estas reagem da mesma forma, provocando um leve amarelecimento do antioxidante 

fenólico, amarelecimento esse que pode também ser provocado pela diluição da cor da própria 

amina, ou simplesmente devido à interação do antioxidante com NOx. 
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5 Conclusões 

Na presente dissertação, foi estudado o mecanismo de gas fading em dois materiais de PVC 

(lacado e não lacado), recorrendo a ensaios numa câmara de fluxo contínuo de NO2. O estudo 

realizado baseou-se na utilização do planeamento de experiências, recorrendo a duas 

metodologias (Taguchi e superfície de resposta). De um modo geral, foi possível concluir que 

tanto para o material lacado como para o material não lacado, e para as várias respostas (a*, 

PIGG e PILemaire), os ajustes gerados no seguimento da utilização da metodologia de superfície de 

resposta são significativos e, portanto, de um ponto de vista estatístico, os modelos gerados 

para previsão do avermelhamento nesses materiais podem ser utilizados. Concluiu-se, através 

das duas metodologias, que o avermelhamento em materiais armazenados é favorecido para 

temperaturas superiores combinadas com humidades relativas inferiores, sendo que a 

concentração de NO2 não é tão relevante quanto os outros dois fatores. Isto permitiu confirmar 

uma situação real, em que foram colocadas amostras do mesmo material em dois armazéns em 

localizações diferentes e a descoloração verificada foi bastante distinta entre eles, tendo sido 

bastante superior no armazém onde as condições médias de temperatura foram mais elevadas 

e as condições médias de humidade relativa foram mais baixas. Além disso, para o caso 

particular do material testado, no material lacado verificou-se um avermelhamento menos 

intenso. 

No desenvolvimento do método de ensaio alternativo aos existentes na TMG Automotive, para 

avaliação do possível avermelhamento de materiais de PVC, fizeram-se diferentes ensaios 

variando diversos parâmetros. As condições que permitiram obter um maior avermelhamento 

e, simultaneamente, uma descoloração mais uniforme dos provetes, foram a utilização de dois 

discos de 6 mm de diâmetro e provetes de 2 cm x 2 cm, com um tempo de ensaio de 60 minutos 

na primeira parte do método, mais 45 minutos na segunda parte do procedimento, utilizando 

soluções aquosas de NaNO2 8 % (m/m), H3PO4 42,5 % (V/V) e NaOH 12 mol/L.  

Quanto à reatividade de aminas, não foi possível encontrar outra amina com a qual se obtenha 

avermelhamento do antioxidante fenólico, semelhante ao que acontece utilizando a 

DABCO 33-LV, na presença de NOx. Foram testadas várias aminas, com estruturas bastante 

distintas, mas a dúvida sobre qual a particularidade da DABCO 33-LV que faz com que reaja 

com o antioxidante fenólico e os NOx mantém-se. Testou-se, também, amoníaco a 25 %, para 

avaliar a influência apenas do meio básico na interação entre o antioxidante fenólico e os NOx, 

sendo que apenas se obteve o amarelecimento do antioxidante, e não o avermelhamento, 

apesar de o meio básico ser, segundo a bibliografia, condição necessária para a ocorrência do 

fenómeno de avermelhamento dos materiais poliméricos. 
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6 Avaliação do Trabalho Realizado 

6.1 Objetivos realizados 

Um dos objetivos do presente trabalho foi analisar e relacionar diversos fatores com fenómenos 

de avermelhamento, tendo sido possível determinar, através de ferramentas de planeamento 

de experiências, qual a importância relativa da temperatura, da humidade relativa e da 

concentração de NO2, assim como o papel das lacas, no avermelhamento de materiais. 

Desenvolveu-se, também, um novo método de ensaio para obtenção de avermelhamento sem 

recurso a garrafas de NO ou NO2. Estudou-se, ainda, a interação de diversas aminas e a 

importância do pH básico com um antioxidante fenólico, com e sem presença de NOx. 

6.2 Outros trabalhos realizados 

Foi continuado o registo de alteração de cor e avaliação visual de amostras de vários materiais 

mantidas no armazém da TMG Automotive, permitindo avaliar a evolução da descoloração 

nesses provetes, tendo sido feito também o registo das condições de temperatura e de 

humidade ao longo do tempo de ensaio. Foram também efetuados alguns ensaios com métodos 

internos da TMG Automotive para familiarização com os mesmos e produção de filmes de PVC. 

6.3 Limitações e trabalho futuro 

Uma das maiores limitações ao trabalho foi o facto de ter sido necessário fazer um número 

significativo de ensaios recorrendo à câmara de fluxo contínuo de NO2, instalada no UPTEC, o 

que impossibilitou a realização de outros trabalhos na TMG Automotive.  

O tema da descoloração de materiais poliméricos é muito vasto, pelo que se justificam ainda 

alguns estudos posteriores, tais como: prosseguimento da otimização do novo método de ensaio 

desenvolvido; continuação do estudo de reatividade de aminas; teste de soluções de remoção 

da descoloração. 

6.4 Apreciação final 

A realização desta dissertação possibilitou a interação com o meio empresarial e proporcionou 

a aquisição de conhecimentos não só ao nível da temática da indústria de polímeros, mas 

também da indústria automóvel em geral, das suas especificidades e exigências, e, em 

particular, sobre a problemática da descoloração dos materiais poliméricos. Houve 

oportunidade para o contacto com equipamentos específicos desta indústria e para a 

aprendizagem acerca da ferramenta de planeamento de experiências, muito útil e de vasta 

aplicação. 
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Anexo 1 Quantidades de reagentes utilizadas 

no método descrito em 3.2.3 

Os cálculos realizados têm em conta a manutenção da estequiometria da reação representada 

pela equação 3.1. 

Assim, para determinada concentração molar da solução aquosa de NaNO2 e determinado 

volume, determina-se o número de moles de acordo com a equação A1.1.  

𝑛𝑁𝑎𝑁𝑂2,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜 = 𝐶𝑁𝑎𝑁𝑂2,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜 𝑉𝑁𝑎𝑁𝑂2,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜 

Considerando como referência os valores do ensaio TMG 357, fazem-se proporções para 

determinar os valores correspondentes para este novo método. 

                𝑛𝐻3𝑃𝑂4,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜 =
𝑛𝑁𝑎𝑁𝑂2,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜 𝑛𝐻3𝑃𝑂4,𝑇𝑀𝐺 357

𝑛𝑁𝑎𝑁𝑂2,𝑇𝑀𝐺 357
 

              𝑉𝐻3𝑃𝑂4,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜 =
𝑛𝐻3𝑃𝑂4,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜 

𝐶𝐻3𝑃𝑂4,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜
 

                𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜 =
𝑛𝑁𝑎𝑁𝑂2,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻,𝑇𝑀𝐺 357

𝑛𝑁𝑎𝑁𝑂2,𝑇𝑀𝐺 357
 

𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜 =
𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜 

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑜
 

Assim, para um volume de nitrito de sódio 8 % (m/m) (𝑀NaNO2
 = 69 g/mol) de, por exemplo, 

0,2 mL, é necessário utilizar 0,09 mL de ácido ortofosfórico 85 % (V/V) (𝑀H3PO4
= 98 g/mol) e 

0,19 mL de hidróxido de sódio 12 mol/L (𝑀NaOH = 40 g/mol). 

 

 

 

 

 

 

(A1.2) 

(A1.5) 

(A1.4) 

(A1.3) 

(A1.1) 
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Anexo 2 Massa de antioxidante fenólico 

Foi necessário, para a realização do ensaio sobre a reatividade de aminas (descrição na secção 

3.2.4), calcular a massa de antioxidante fenólico Irganox 1010.  

Considerou-se que cada molécula de NO2 reage com um grupo fenólico do antioxidante fenólico 

e que todo o NO é convertido em NO2. Assim, procedeu-se à determinação do volume ocupado 

pelo NO2 no reator (equação A2.1) e, de seguida, ao cálculo do número de moles de NO2 

(equação A2.2).  

𝑃𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑁𝑂 𝑉𝑁𝑂 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑉𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑂2
 

𝑛𝑁𝑂2
=

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑉𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑁𝑂2

𝑅 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟
 

Na equação A2.2, 𝑅 corresponde à constante dos gases ideais, com um valor de 

0,08206 L·atm/(K·mol). 

Sabendo que a massa molar do Irganox 1010 é de 1178 g/mol, recorrendo à equação A2.3 

determinou-se o número de moles de antioxidante, considerando os seus 4 grupos fenólicos.  

𝑛𝐴𝑂 =
𝑛𝑁𝑂2

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑓𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠
 

Finalmente, calculou-se a massa de antioxidante fenólico correspondente ao número de moles 

determinado (equação A2.4). 

𝑚𝐴𝑂 = 𝑛𝐴𝑂  𝑀𝐴𝑂 

Assim, de acordo com o método de ensaio, 12 mL de NO são retirados de uma garrafa à pressão 

de 3 bar, para um frasco à pressão atmosférica. Assim, determina-se qual o volume ocupado 

pelo NO2 no frasco. Sabendo que o frasco se encontra à temperatura ambiente, que é de cerca 

de 23 °C no laboratório, determinou-se uma massa de antioxidante fenólico de 0,43 g. 

 

 

 

(A2.1) 

(A2.2) 

(A2.3) 

(A2.4) 
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Anexo 3 Descoloração em condições ambiente 

reais 

De acordo com o descrito em 3.2.5, foi continuado o registo da descoloração em amostras de 

vários tipos de materiais, e ao longo de diferentes etapas do processo de fabrico. Este estudo, 

que tem vindo a ser feito na TMG Automotive, é importante na medida em que permite uma 

monitorização dos fenómenos de descoloração ao longo do tempo em diferentes materiais, 

havendo também registos de humidade relativa e temperatura ao longo do tempo. 

Apresenta-se como exemplo a variação do valor de Δa* dos dois materiais do tipo Garmex, 

referidos em 4.1, desde novembro de 2014 até junho do corrente ano (Figura A3.1). 

 

Figura A3.1 – Descoloração verificada em dois materiais mantidos no armazém da TMG 

Automotive. 

Pode-se constatar que de facto o material com superior teor de AO fenólico é o que apresenta 

superior descoloração para tons avermelhados e os máximos encontrados coincidem com o 

período de inverno. 
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Anexo 4 Produção de filmes de PVC 

Foi necessário produzir filmes de compacta de PVC para a realização dos ensaios segundo os 

métodos descritos nas secções 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3. Os filmes produzidos e utilizados foram 

todos de cor branca, tendo-se utilizado dióxido de titânio para esse efeito. 

Foram produzidos filmes com a quantidade standard de estabilizante (que contém um 

antioxidante fenólico, o Irganox 1010), filmes com o quíntuplo da quantidade standard de 

estabilizante (e, portanto, o quíntuplo do antioxidante fenólico) e filmes com uma formulação 

alternativa, que recorre a um outro estabilizante isento de antioxidantes fenólicos. 

Após a mistura dos diversos componentes correspondentes a cada formulação para preparação 

dos plastissóis, procedeu-se à produção de cada filme, com recurso a um equipamento 

específico (Werner Mathis AG), aplicando 550 g/m2, durante 1 minuto e a uma temperatura de 

210 °C.  

Dos filmes produzidos, uns foram testados sem aplicação de lacas (acabamento) e a outros foi 

previamente aplicado um acabamento standard (e que contém antioxidantes fenólicos). 

A preparação e a aplicação das lacas foram também efetuadas ao nível laboratorial, sendo que 

a aplicação foi efetuada com recurso a varetas de aplicação de laca. 
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Anexo 5 Superfícies geradas no JMP 

As superfícies tridimensionais apresentadas neste anexo correspondem aos resultados da secção 

4.1.2, sendo complementares às equações apresentadas nessa mesma secção. Permitem 

visualizar graficamente a interação entre diferentes efeitos de cada modelo matemático gerado 

para ajuste à situação real estudada. Através da observação das diferentes superfícies geradas 

entre os casos de material não lacado e lacado, confirma-se o que se concluiu em 4.1: os 

resultados são equivalentes para ambos os materiais e, para um mesmo material, são também 

aproximados entre parâmetros de avermelhamento (a*, PIGG e PILemaire). 

Material não lacado 

 a* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.1 - Superfícies referentes ao a* para o material não lacado: interações entre HR e 

T, HR e [NO2] e T e [NO2]. 
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 PIGG 

 

 

 

Figura A5.2 - Superfícies referentes ao PIGG para o material não lacado: interações entre HR e 

T, HR e [NO2] e T e [NO2]. 
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 PILemaire 

 

 

 

Figura A5.3 - Superfícies referentes ao PILemaire para o material não lacado: interações entre 

HR e T, HR e [NO2] e T e [NO2]. 
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Material lacado 

 a* 

 

 

 

Figura A5.4 - Superfícies referentes ao a* para o material lacado: interações entre HR e T, 

HR e [NO2] e T e [NO2]. 
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 PIGG 

 

 

 

Figura A5.5 - Superfícies referentes ao PIGG para o material lacado: interações entre HR e T, 

HR e [NO2] e T e [NO2]. 
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 PILemaire 

 

 

 

Figura A5.6 - Superfícies referentes ao PILemaire para o material lacado: interações entre HR e 

T, HR e [NO2] e T e [NO2]. 


