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Resumo 

O termolaminado de alta pressão (HPL) é um conjunto de folhas de papel distribuídas em 

camadas impregnadas com resina e endurecidas com a aplicação de temperatura e pressão. 

Devido à sua exposição ao toque, a camada exterior começa a ficar manchada com dedadas 

que fazem diminuir a atratividade estética do produto. O consumidor atual está mais exigente 

quanto a este problema e por isso a indústria tem de se adaptar a esta nova realidade. 

Neste trabalho tentou-se atribuir a propriedade anti-fingerprint (AF) através da preparação de 

uma resina de impregnação de papel decorativo que constitui o termolaminado. Para modificar 

a resina feita à base de melamina-formaldeído (MF) juntaram-se diferentes aditivos na fase de 

síntese da resina e no banho de impregnação do papel decorativo. Os aditivos testados foram: 

um produto comercial oleofóbico (AA), etileno bis(estearamida) (EBS), politetrafluoroetileno 

(PTFE) e caprinoguanamina (CG). 

Para avaliar a capacidade AF do novo termolaminado usou-se uma técnica de medição dos 

ângulos de contacto (CA) que se estabelecem entre a sua superfície e líquidos de teste que 

foram: a água, o n-hexadecano e um líquido que simula a impressão digital (LAF). Para que o 

HPL seja AF tem de ter ambas as componentes hidrofóbicas e oleofóbicas que são estudadas 

pelos CA obtidos dos líquidos de teste. Como padrão usou-se o LAF para verificar se o novo 

termolaminado era AF ou não. Não se conseguiu obter nenhum HPL AF porque em nenhum dos 

casos o CA obtido para o LAF foi superior a 87°. Os melhores CA obtidos foram para a resina em 

que se substituiu 7.5 % de melamina por 1.0 % caprinoguanamina e no 2º banho de impregnação 

adicionou-se um produto oleofóbico comercial em 7.5 %. O CA obtido neste termolaminado para 

água foi de 103.6 ± 2.0°, um valor que se encontra dentro da gama máxima reportada na 

literatura para superfícies lisas (entre 95 e 115°). O valor para o n-hexadecano foi de 44.9 ± 

5.6° e para o LAF foi de 47.8 ± 1.0°.  

Uma outra componente deste trabalho foi a criação de um modelo de calibração de 

espectroscopia de infravermelho próximo para determinar o valor do teor de resina do 1º e 2º 

banho de impregnação de papel decorativo (𝑅𝐶1 e 𝑅𝐶2) e para determinar o teor de voláteis do 

2º banho de impregnação de papel decorativo (𝑉𝐶) com resina MF. O modelo foi obtido através 

da metodologia iPLS e gerou valores de 𝑅2 e RMSECV de: 89.42 % e 1.24 para o 𝑅𝐶1, 88.61 % e 

1.05 para o 𝑅𝐶2 e 95.19 % e 0.40 para o 𝑉𝐶.  

 

 

Keywords: HPL; Anti-fingerprint; Resinas amino; Resina MF; NIR; Papel 

Impregnado; 
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Abstract 

The high pressure laminate (HPL) is a set of paper sheets impregnated with thermosetting resins 

bonded together by applying pressure and temperature. Due to its exposure to the touch, the 

outer layer starts to get tarnished with fingerprints that diminish the attractiveness of the 

product. Today's consumer is more demanding on this issue and the industry must adapt to this 

new reality. 

In this work it was attempted to assign the anti-fingerprint (AF) property by preparing a resin 

to impregnate the decorative paper of the laminate. The melamine-formaldehyde (MF) based 

resin was modified with different additives added during its synthesis and to the impregnation 

bath. The test additives were: a commercially available oleophobic additive (AA), ethylene 

bis(stearamide) (EBS), polytetrafluoroethylene (PTFE) and caprinoguanamine (CG). 

To evaluate the AF capability of the new laminate a technique was used to measure the contact 

angles (CA) formed between the laminate surface and the test liquids of water, n-hexadecane 

and a liquid that simulates human fingerprint (LAF). In order for a HPL to be AF it must have 

both hydrophobic and oleophobic capabilities which are measured by the CA obtained from the 

test liquids. The LAF was used as the standard to check if the laminate was AF or not. No HPL 

with AF properties could be obtained because in no case the CA for the LAF was greater than 

87°. The best CA were obtained for the resin that replaced 7.5 % of melamine by 1.0 % of 

caprinoguanamine and by adding 7.5 % of an oleophobic additive to the 2nd impregnation bath. 

The CA for this HPL for water was 103.6 ± 2.0°, a value which is within the maximum range 

reported in the literature for smooth surfaces (between 95 and 115°). The value for n-

hexadecane was 44.9 ± 5.6° and the LAF was 47.8 ± 1.0°.  

Another component of this work was to create a near-infrared (NIR) spectroscopic calibration 

model to determine the amount of resin content in the 1st and 2nd decorative paper 

impregnation bath (𝑅𝐶1 and 𝑅𝐶2) and to determine the volatile content of decorative paper 

impregnation (VC) in the 2nd  MF resin bath. The model was obtained using the iPLS methodology 

which generated the values for 𝑅2 and RMSECV of: 89.42 % and 1.24 for 𝑅𝐶1, 88.61 % and 1.05 

for 𝑅𝐶2 and 95.19 % and 0.40 for 𝑉𝐶. 

 

 

 

 

Palavras Chave (Tema): HPL; Anti-fingerprint; Aminoresins; MF resin; NIR; 

Impregnated paper; 
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Notação e Glossário 

𝐴𝑝𝑑 Área de uma folha do tipo A4  

𝐿∗ Parâmetro para a medição quantidade de Luz  

𝑅2 Coeficiente de correlação quadrático  

𝑎∗ Parâmetro para medição das cores do vermelho ao verde  

𝑏∗ Parâmetro para medição das cores do amarelo ao azul  

𝑚1 Massa de papel seco  

𝑚2 Massa de papel após a 1ª secagem  

𝑚3 Massa do papel após a 2ª secagem  

𝑚𝑐𝑜𝑝𝑜1 Massa do recipiente da pistola de pulverização por ar comprimido antes 
da deposição com aditivo 

 

𝑚𝑐𝑜𝑝𝑜2 Massa do recipiente da pistola de pulverização por ar comprimido após 
a deposição com aditivo 

 

℃  Grau Celsius  
cm Centímetro  
g Grama  
h Hora  
mm Milímetro   
MPa MegaPascal  
N Newton  
T Temperatura  
t Tempo  
μL Microlitro  
σ Desvio padrão  

𝐸 Cor de uma amostra  

𝑁 Número de amostras  

 

Letras gregas 

Δ𝑋  Diferença do parâmetro X relativamente a um ensaio em branco  
Σ  Somatório  
σ  Desvio padrão  

 

Índices 

𝑖 Nome da amostra  

𝑝𝑟𝑒𝑑 Valor previsto  

𝑟𝑒𝑓 Valor medido em laboratório  

 

Lista de Siglas 

AA Aditivo comercial usado no 2º banho de impregnação  
AF Anti-fingerprint  
CA Ângulo de contacto  
CG Caprinoguanamina  
EBS Etileno bis(estearamida)  
FP Ponto final da resistência à abrasão   
HPL Termolaminado de alta pressão  
IP Ponto inicial da resistência à abrasão  
iPLS Interval partial list squares  
LAF Líquido simulador de impressão digital  
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MDF Aglomerados de fibras  
MF Melamina-formaldeído  
Mid-IR Infravermelho médio  
MUF Melamina-ureia-formaldeído  
NIR Infravermelho próximo  
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PF Fenol-formaldeído  
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PTFE Politetrafluoroetileno  
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SIR Sonae Indústria de Revestimentos SA  
TA Tolerância à água  
UC Unidades do colorímetro  
UF Ureia-formaldeído  
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A Sonae Arauco é um dos maiores produtores mundiais de painéis de derivados de madeira. A 

sua gama de produtos abrange aglomerados de partículas (PB), aglomerados de fibras (MDF)e 

laminados decorativos de alta pressão.  

O termolaminado de alta pressão (HPL), produzido pela Sonae Indústria de Revestimentos SA 

(SIR), é um produto indicado para superfícies horizontais de mobiliário, como balcões de 

cozinha e tampos de secretária, para aplicação em mobiliário de elevado desgaste de escolas, 

restaurantes e, em geral, para aplicações decorativas horizontais ou verticais que requeiram 

elevados desempenhos físicos, mecânicos e químicos. Para além das diversas texturas e 

oportunidades de design, os laminados oferecem durabilidade, fácil manutenção e baixo custo 

quando comparados com outros materiais, sendo, igualmente, resistentes a riscos, manchas e 

esbatimento solar. Por estes motivos, o seu mercado tem vindo a crescer muito rapidamente 

durante os últimos 15 anos, principalmente devido ao aparecimento de novos designs e ao 

elevado nível de resistência ao desgaste que têm vindo a adquirir, transformando-os numa 

alternativa de alta qualidade e baixo custo [1] . 

A EuroResinas – Indústrias Químicas S.A. é uma empresa pertencente ao grupo Sonae Arauco 

que produz resinas de: ureia-formaldeído (UF), melamina-ureia-formaldeído (MUF), melamina-

formaldeído (MF) e fenol-formaldeído (PF) [2]. A nível nacional é a principal produtora de 

resinas para produtos derivados de madeira [3]. Parte das resinas produzidas são utilizadas para 

a produção de papel decorativo que é adquirido pela SIR para a produção de termolaminados. 

Por forma a criar novos produtos laminados através da introdução de funcionalidades 

inovadoras, pretende-se desenvolver um termolaminado com propriedade anti-fingerprint 

(AF). Também é pretendido o desenvolvimento de um método que permita acelerar a produção 

de HPL. Este método baseia-se na incorporação de uma sonda de infravermelho próximo (NIR) 

no processo de determinação do teor de resina (RC) e teor de voláteis (VC) durante a fase de 

impregnação de papel decorativo. 

1.2 Contributos do Trabalho 

A conceção de um termolaminado AF oferece uma nova funcionalidade e novos mercados para 

os HPL. O desenvolvimento deste projeto implica a criação de um produto agradável em termos 

estéticos ao consumidor e atribuir um valor acrescentado aos termolaminados. 
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Neste trabalho também se estudou a viabilidade de avaliar o RC e VC do papel impregnado 

recorrendo à análise de infravermelho próximo. A sonda usada para esse efeito é possível de 

incorporar no processo de produção de papel impregnado e apresenta a vantagem de ser mais 

rápida que o método atualmente utilizado na empresa, o que permite reduzir custos de 

produção. 

1.3 Organização da Tese 

A tese aqui apresentada está dividida em 5 capítulos principais. No primeiro é feita uma 

apresentação da empresa e dos trabalhos por ela realizados. O segundo capítulo começa pela 

explicação do que é um termolaminado e faz-se uma revisão da literatura referente à atribuição 

de propriedades AF e da tecnologia NIR. O capítulo seguinte descreve todo o trabalho 

experimental executado, tendo como base a pesquisa realizada no capítulo 2. No capítulo 4 são 

apresentados os resultados obtidos e é também realizada a sua discussão. No capítulo 5 

apresentam-se as conclusões obtidas neste projeto. 

 



Desenvolvimento de uma resina de impregnação que permita a produção de um termolaminado anti-fingerprint 

Contexto e Estado da Arte 3 

2 Contexto e Estado da Arte 

Atualmente verifica-se uma procura de materiais AF, em parte devido ao aumento do número 

de ecrãs táteis. Os materiais expostos ao toque ficam manchados com impressões digitais, óleo 

da pele, suor e cosméticos. Por essa razão, o consumidor atual está mais atento a estes 

problemas [4]. 

Quanto aos termolaminados baseados em resina MF, existem poucos estudos acerca de 

propriedades AF e no mercado ainda não existem termolaminados deste tipo que sejam fáceis 

de limpar [5]. Também já se efetuou uma pesquisa de propriedades AF em termolaminados de 

alta pressão internamente na EuroResinas, no entanto, ainda não se conseguiu encontrar uma 

solução viável para um produto com esta característica [6]. 

O uso do infravermelho próximo para analisar produtos com resina tem demonstrado ser uma 

solução que traz rapidez e eficácia a determinados processos na indústria [7]. Caso se verifique 

que o uso de tecnologia NIR seja uma solução possível de implementar a nível industrial na 

produção de papel impregnado com resina MF, esta será uma medida a adotar na empresa.  

2.1 Termolaminado de alta pressão 

Segundo a norma Europeia EN 438-2:2005, o termolaminado de alta pressão é definido como: 

folhas de papel ordenadas por camadas e impregnadas com uma resina termoendurecível em 

que se aplica calor (temperatura superior a 120 ℃) e alta pressão (superior a 5 MPa) para 

promover o fluxo de resina e curas subsequentes da resina de forma a obter um material 

homogéneo não poroso com uma densidade superior (≥ 1.35 g/cm3) e com o acabamento da 

superfície requerido [8]. 

Na SIR, os termolaminados são feitos de papel impregnado com resina melamínica e fenólica. 

O papel mais superficial é banhado com a resina melamínica, o papel de suporte é um papel 

banhado com resina fenólica, também conhecido por papel kraft [9]. O papel superficial pode 

ainda ser dividido em: papel decorativo, barreira e overlay. O papel decorativo serve para 

atribuir a cor e desenhos desejados ao HPL. O barreira é um papel branco que tem como 

finalidade dar uniformidade de cor à superfície do termolaminado. O papel overlay é 

transparente e serve de proteção à abrasão e danificação do papel decorativo [10]. O papel 

kraft serve de base ao termolaminado, sendo que a espessura do termolaminado é definida 

pelo número de folhas aplicadas [11]. Um esquema de um termolaminado pode ser observado 

na Figura 1. 
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Figura 1- Esquema de um termolaminado. 

As resinas utilizadas na impregnação dos papéis do termolaminado são termoendurecíveis e por 

essa razão consolida-se o termolaminado através da aplicação de calor e pressão. A resina 

melamínica é aplicada na parte superficial do HPL porque é incolor, resistente ao calor e a 

químicos. O papel kraft forma o corpo do termolaminado e é impregnado com resina fenólica 

de cor acastanhada. Quando necessário, adiciona-se um aditivo à resina fenólica para lhe 

conferir outra tonalidade [10], [12]. Esta resina apresenta a vantagem de ter um preço mais 

baixo relativamente a outras [13]. 

A EuroResinas Indústrias Químicas S.A. produz as resinas e efetua a impregnação dos vários 

tipos de papel.  

A construção de um HPL inicia-se pela síntese das resinas, às quais se adicionam produtos 

químicos, tais como humectantes, desmoldantes, catalisadores e agentes anti-blocking, entre 

outros, para melhorar as propriedades dos termolaminados, tendo sempre em conta a 

conformidade com as normas [12]. 

O papel é impregnado passando por um balseiro com a resina desejada, depois é levado para 

um conjunto de estufas para secar. No final procede-se ao corte do papel em folhas. Durante 

a etapa de impregnação existe um controlo das variáveis do processo, como a temperatura, 

velocidade das máquinas e abertura dos rolos doseadores. No fim, procede-se a um exame da 

qualidade do papel. A armazenagem do papel é feita em condições de temperatura e humidade 

controladas [12]. 

A SIR recebe o papel impregnado da Euroresinas e faz a montagem do HPL [14]. A pressão 

exercida entre 80 e 100 bar e a temperatura de 140 a 150 ℃ provocam a polimerização das 

resinas no papel e é nesta etapa que se obtém o termolaminado com uma superfície uniforme 

Overlay 

Papel decorativo 

Papel kraft 

Papel barreira 
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e de elevada resistência [12]. Posteriormente, o HPL é cortado nas dimensões requeridas e 

lixado antes de ser enviado ao cliente [12]. 

Atualmente, os ensaios de determinação do RC e de determinação do VC do papel impregnado 

são realizados fora da linha de produção e são críticos para o avançar do processo de produção 

do HPL. O desenvolvimento de um método de NIR que pudesse ser incorporado dentro da linha 

da produção teria a vantagem de acelerar o processo de determinação do RC e VC e reduzir 

custos de produção. 

2.2 Resinas amino 

As resinas amino são polímeros termoendurecíveis que provêm da reação de um composto com 

um grupo amina (−NH2) e um aldeído [15]. 

Dentre as principais características das resina amino destacam-se [15]: 

 A solubilidade em água antes da cura, que permite a sua junção com vários outros 

compostos e a aplicação em vários materiais compatíveis; 

 Incolor, o que proporciona um número ilimitado de cores quando se usam tintas ou 

pigmentos; 

 Excelente resistência a solventes após a cura; 

 Grande dureza;  

 Resistência à abrasão e ao calor. 

No entanto, também apresentam algumas desvantagens, tais como a libertação de formaldeído 

durante e após o processo de cura e o aparecimento de rachas com o ciclo repetitivo de molhar-

secar [15]. 

Industrialmente estas resinas são usadas como adesivo para fabrico de contraplacados, painéis 

de madeira e aglomerados de madeira, tal como no caso da Sonae Arauco [16]. Também podem 

funcionar como aditivos para modificar as propriedades de outros materiais, como por exemplo: 

o aumento da resistência ao uso e lavagem de roupa; promotor da adesão de borracha à corda 

dos pneus; partes de componentes eletrónicos; entre outros [15]. 

Atualmente ainda não existem outras formas mais fáceis de obter produtos com a mesma 

relação custo/qualidade que as resinas amino, por isso o seu futuro aparenta estar seguro. As 

novas áreas de desenvolvimento passam pela criação de novos materiais altamente 

especializados, principalmente para a indústria têxtil, a indústria do papel e a formulação de 

revestimentos [15]. 
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2.3 Resina melamina-formaldeído 

As resinas MF são um grupo dentro das resinas amino que assume cerca de 20 % do seu mercado 

mundial [15]. 

A reação de formaldeído com melamina produz metilolmelaminas. O tipo das metilolmelaminas 

vai variar conforme a razão molar do formaldeído, pH, o tempo e a temperatura da reação [17]. 

A formação de resinas MF envolve dois passos: a metilolação e a condensação [18]. 

No primeiro passo ocorrem as reações de metilolação em que a melamina reage com o 

formaldeído podendo produzir seis metilolmelaminas distintas desde a monometilolmelamina 

até à hexametilolmelamina [18]. A reação de metilolação da melamina está apresentada na 

Figura 2. 

 

Figura 2- Reação de metilolação da melamina. Adaptado de [19]. 

O passo seguinte envolve a reação de condensação da metilolmelamina e leva à formação de 

oligómeros que contêm ligações metileno e ligações éter. A formação de ambas as ligações 

depende do pH do meio: se for relativamente baixo (pH entre 7 a 8) há a dominância de ligações 

metileno, se for alto (pH superior a 9) favorecem-se as ligações éter [18]. A Figura 3 Ilustra 

melhor este processo de reação: 

 

Figura 3- Reação de condensação de metilolmelaminas. Adaptado de [18]. 

A nível industrial, existem outras empresas, para além da EuroResinas, a vender este tipo de 

resina, entre elas existem algumas diferenças e características de produto oferecidas. 

Melamina Formaldeído Trimetilolmelamina 

Ligação éter
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A Sadepan Chimica é um dos maiores produtores de resinas melamínicas da Europa. A sua 

atividade destaca-se pela customização da resina a pedido do cliente [20]. 

A Dynea vende resinas MF com agente para ajudar na cura e reduzir o seu pH. Outros aditivos 

podem ser incorporados nas resinas conforme se pretenda alterar as condições de cura, 

melhorar a adesão e a estabilidade de armazenamento [21]. 

A Foresa produz resinas MF para diferentes sectores: automóvel, tinturaria, vernizes, papel, 

isolamento, construção, têxtil e lã. Parte das resinas vendidas destina-se à impregnação de 

papel [22].  

2.4 Anti-fingerprint e ângulos de contacto 

As impressões digitais numa superfície são criadas pelo óleo da pele. Para repelir o óleo da 

pele, os materiais AF devem ser simultaneamente hidrofóbicos e oleofóbicos. A estes materiais 

também estão associadas as capacidades de auto-limpeza, ou de fácil limpeza e dirt-repellent 

[4], [23]. 

Quanto mais AF for um material, maior será o ângulo de contacto (CA) na interface que separa 

o sólido do líquido [4]. O CA é o ângulo em que a interface líquido-gás se encontra com a 

interface sólido-líquido [24]. A Figura 4 ilustra melhor este conceito: 

 

Figura 4- Ângulo de contacto entre um sólido e um líquido (θ). 

Um baixo CA (< 90º) significa que o líquido molha a superfície e um alto CA (> 90º) significa que 

o líquido não molha a superfície [24]. 

Existem duas formas de obter superfícies que não se molham: 1) modificando a morfologia da 

superfície e 2) diminuindo a energia de superfície [25]. 

A modificação da morfologia da superfície consiste em criar estruturas de micro ou nano escala 

em que entre elas se forma uma camada de ar quando em contacto com um líquido. Isto reduz 

o tamanho da gota e a resistência ao fluxo de fluido e é conhecido como o efeito da folha de 

lótus [25]. Uma imagem representativa deste fenómeno está apresentada na Figura 5. 

θ  

Sólido 

Líquido 

Gás 



Desenvolvimento de uma resina de impregnação que permita a produção de um termolaminado anti-fingerprint 

Contexto e Estado da Arte 8 

 

Figura 5- Gota de um líquido sobre uma folha de lótus. Adaptado de [26]. 

Na indústria dos revestimentos não é aconselhável o uso do efeito da folha de lótus porque 

diminui o brilho das superfícies e a resistência ao uso [27]. Analogamente, nos termolaminados 

também não é desejável o uso deste efeito. 

A energia de superfície é definida como a soma das forças intermoleculares na superfície de 

um material, ou seja, é uma medida das forças de atração ou de repulsão de um material sobre 

a superfície de um outro [28]. Quanto menores forem estas forças atrativas, maior será o 

CA [29]. 

2.5 Hidrofobicidade e oleofobicicade em termolaminados de alta 

pressão 

Os HPL são muito suscetíveis ao toque em condições de uso normal. Com o sucessivo tocar das 

mãos na sua superfície cria-se um acumular de impressões digitais que tende a aumentar 

durante a utilização. As dedadas permanecem visíveis e roubam a atenção do padrão e 

acabamento final do termolaminado, este problema é intensificado no caso particular dos 

termolaminados de alto brilho, com cor uniforme e sem padrão. A forma mais comum de 

conseguir repelência à impressão digital dos HPL tem sido através da modificação química da 

superfície. No entanto, os produtos até agora criados tiveram sucesso limitado. Por essa razão, 

ainda existe a necessidade de um HPL que seja resistente ao acumular continuado de 

impressões digitais [30]. 

Os termolaminados podem tanto ser de alto brilho como mate. As superfícies de alto brilho 

podem ser limpas através da passagem com um pano, as de acabamento mate apresentam uma 

maior dificuldade na sua limpeza e por isso mancham com o toque das mãos [5]. 

No caso dos termolaminados de melamina, o aumento da hidrofobicidade e oleofobicidade é 

obtido através do aumento da rugosidade da superfície pela aplicação de um acabamento 

texturado superficial durante a cura ou pela aplicação de uma camada texturada na superfície 

do HPL como overlay. No caso dos termolaminados de superfície lisa, este método não pode 

ser aplicado e por isso ainda não existem HPL’s de fácil limpeza deste tipo à venda no mercado. 
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Os maiores ângulos de contacto obtidos entre superfícies lisas e água situam-se entre os 95 e 

115º [5]. 

Badila et al. estudaram alguns compostos com propriedades que diminuem a energia livre da 

superfície de termolaminados baseados em resinas MF. Esses compostos foram aditivados ao 

banho de impregnação e foram à base de: polidimetilsiloxano modificado com poliéter com 

terminações hidroxilo (PDMS-OH), poliéter fluorado com terminações hidroxilo (PF-OH), 

oligosiloxano funcionalizado com fluoroalquil, fluorosurfactante polimérico e resinas de 

polidimetilsiloxano. No artigo colocaram a hipótese de que os grupos OH dos compostos PDMS-

OH e PF-OH promoviam as interações na interface sólido-líquido devido à sua natureza polar e 

às pontes de hidrogénio. Por isso oxidaram esses compostos nos respetivos aldeídos (PDMS-CHO 

e PF-CHO) e reportaram um aumento dos CA nos diferentes líquidos utilizados na experiência 

quando aplicados em termolaminados [5].  

A incorporação de nanomateriais hidrofóbicos e oleofóbicos da NanoPhos S.A. em dispersão no 

banho de impregnação é referida como promovendo o aumento da oleofobicidade de um 

termolaminado aplicado num painel de madeira. Estes nanomateriais foram desenvolvidos pela 

Chimar Hellas, empresa ligada à área da madeira, resinas e termolaminados. Contudo, a sua 

constituição ou forma de preparar não se encontra acessível [31]. 

2.6 Resinas melaminina-formaldeído com propriedades hidrofóbicas e 

oleofóbicas 

As espumas feitas à base de resina MF são usadas em diferentes aplicações: filtros de líquidos, 

panos de limpeza, produtos sanitários e isolamento de som, calor, componentes de edifícios, 

embalagens [32]. Um dos problemas apresentados por estas espumas é a sua fragilidade quando 

são expostas a água e óleo que provocam um deteriorar do produto. Para combater esta 

situação, é possível submergir a espuma numa fluororesina com hidrofobicidade e 

oleofobicidade e após secagem a fluororesina adere à espuma e obtém-se um produto com as 

propriedades mencionadas [33]. 

Na indústria também existe a necessidade de materiais permeáveis a gás mas que também 

sejam hidrofóbicos e oleofóbicos. Estes tipos de filtros existem no mercado mas a sua 

oleofobicidade não é suficiente para impedir o desgaste de peças de motor ou aparelhos que 

ficam expostos a óleo. Na patente US5242747 está apresentada uma solução em que a resina 

melamínica é usada como promotor da adesão de um revestimento a uma membrana 

microporosa de PTFE expandido. O revestimento é aplicado através de um banho ou spray na 

membrana e é constituído por uma mistura da resina MF com um álcool perfluoroalquil de 4 a 

24 carbonos e um ácido carboxílico de 4 a 6 átomos de carbono com vários grupos hidroxilo. 
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Após a deposição do revestimento é necessário proceder-se a uma secagem para evaporar o 

solvente [34]. 

Nos têxteis também é desejável que existam as propriedades hidrofóbicas e oleofóbicas pois 

possibilitam uma melhor lavagem. De uma forma geral, aplicam-se compostos fluorados nos 

têxteis para adquirir estas propriedades, mas com as lavagens o seu efeito tende a 

deteriorar-se. Na patente US3087905A é sugerido o uso de 0.1 % a 5 % de compostos fluorados 

nos têxteis com uma resina solúvel em água, incluindo derivados da resina MF. A quantidade de 

resina a adicionar deve ser de 1 % a 25 %. A deposição destes dois componentes no têxtil é 

efetuada através de um banho e é necessária a presença de um catalisador [35]. 

Uma outra forma de obter superfícies oleofóbicas e hidrofóbicas em produtos baseados em 

resinas MF é preparar o produto com a resina e no final aplicar um revestimento oleofóbico na 

sua superfície. Um registo de um método similar a este encontra-se na patente 

US 2012/0312183A1 que se refere a um método de aplicação de uma resina MF e após a sua 

cura, sobrepor um polímero oleofóbico e posteriormente curar esse polímero, que pode tanto 

ser fluorado ou baseado em silicone [36]. 

2.7 Aditivos com ação hidrofóbica e/ou oleofóbica 

Neste subcapítulo são apresentados três novos compostos que revelaram atribuir propriedades 

hidrofóbicas e oleofóbicas em algumas aplicações e que são aqui propostos como uma forma de 

atribuir propriedades AF a um HPL. 

2.7.1 Politetrafluoroetileno 

Uma das estratégias de redução da energia de superfície é a aplicação de compostos fluorados. 

Um dos polímeros fluorados mais utilizados para esse efeito é o politetrafluoroetileno (PTFE) 

[37]. Apesar de fornecer as propriedades de fácil limpeza, deve-se ter em precaução que estes 

compostos impedem também a adesão de camadas subsequentes de um produto [38]. 

Um dos maiores usos do PTFE é no fabrico de utensílios de cozinha antiaderentes devido à sua 

hidrofobicidade e oleofobicidade. Também tem utilizações em outros setores, como na 

petroquímica, indústria elétrica, processamento químico, entre outros [39], [40]. 

O PTFE é produzido em forma de grão ou em forma de dispersão aquosa. As soluções aquosas 

de PTFE são mais indicadas para a indústria de revestimentos e impregnação de papel do que 

as soluções em forma de grão [41]. 

A estrutura deste composto é constituída por uma cadeia de carbonos, em que cada carbono 

tem duas ligações a dois átomos de flúor. Esta cadeia estende-se a milhares de átomos de 

comprimento [42]. As ligações C-F são muito fortes quando comparadas às ligações C-H, o que 

permite obter uma grande estabilidade térmica. Os dipolos criados nestas moléculas também 
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contribuem para a hidrofobicidade e oleofobicidade [43]. Uma representação desta molécula 

encontra-se na Figura 6. 

 

Figura 6- Estrutura do politetrafluoroetileno.Adaptado de  [44]. 

2.7.2 Etileno bis(estearamida) 

O etileno bis(estearamida) (EBS) apresenta várias propriedades como a estabilidade e 

lubricidade. Na indústria existem aplicações deste composto em resinas. Algumas dessas resinas 

são à base de poliestireno, acetais e poliuretanos. Uma das indústrias que também faz uso deste 

composto é a de revestimento de papel que usa 1 % de EBS para produzir embalagens que sejam 

deslizantes para embalamento de comida [45]. 

A lubricidade é um termo que é usado para referir a repelência de certas substâncias num 

produto, reduzindo o atrito [46]. Apesar de não haver uma relação direta entre uma maior 

lubricidade de um produto e os CA, de forma geral assume-se que uma maior lubricidade 

aumenta os CA. A razão para tal é que uma superfície com maior repelência a um líquido faz 

diminuir o atrito entre o sólido e o fluido, sendo o mecanismo de autolimpeza da folha de lótus 

um exemplo disso [47]. 

O EBS é estável em meio alcalino e em água. À superfície de um sólido, forma uma camada fina 

que permite dar brilho ao produto [48]. A sua estrutura química consiste em uma longa cadeia 

apolar de carbonos com duas ligações polares amidas. A molécula apresenta uma simetria, o 

que provoca um balanço entre as forças polares e apolares e por isso tem compatibilidade com 

vários tipos de resinas [48]. A estrutura química deste composto está ilustrada na Figura 7: 

 

Figura 7- Estrutura química do EBS. Adaptado de [49]. 

Em 1972 foi apresentada uma patente que sugere o uso do EBS como lubrificante para uma 

resina à base de melamina e formaldeído. Nessa patente o EBS foi adicionado após a fase de 
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síntese da resina [50]. Na patente US 5807796 também está referenciado o uso de EBS como 

lubrificante de um termolaminado à base de etileno [51]. 

2.7.3 Caprinoguanamina 

A caprinoguanamina (CG) é um composto com uma estrutura molecular similar à melamina em 

que um dos grupos amina é substituído por uma cadeia alquil de 9 carbonos. Na Figura 8 está 

representada a sua estrutura. 

 

Figura 8- Estrutura química da Caprinoguanamina. Adaptado de [52]. 

Uma das suas utilizações é a estabilização de soluções de formaldeído. Quando utilizada no 

fabrico de resinas, provoca a formação de uma espuma que pode dificultar o processo de 

manufatura, principalmente se for adicionado um endurecedor (agente que permite diminuir o 

tempo de cura) à mistura no reator [53], [54]. 

Quando se realiza uma policondensação em condições ácidas de melamina, uma microemulsão, 

uma fase aquosa, uma fase orgânica e um surfactante forma-se um gel. A CG é um monómero 

hidrofóbico que quando é adicionado à mistura descrita anteriormente, forma uns agregados 

de nanopartículas no gel [55]. 

Considerando apenas as reações de síntese de resina MF, a metilolmelamina possui até 6 locais 

para reação com outras moléculas (2 por cada grupo NH2). A CG possui até 4 destes locais e 

uma cadeia hidrofóbica com 9 carbonos. Admitindo que apesar de ter um menor número de 

locais para reação mas que é possível metilolar e condensar CG. Quando adicionada em pequena 

percentagem a uma resina MF, a cadeia hidrofóbica não impedirá a síntese, resultando numa 

resina com hidrofobicidade superior a uma resina MF sem adição de CG. 

2.8 Espectroscopia de infravermelho próximo 

A espectroscopia de infravermelho próximo é um tipo de espectroscopia que analisa 

comprimentos de onda de 750 a 2 500 nm (ou 13 300 a 4 000 cm-1). Nesta gama de comprimentos 

de onda, a radiação tem energia suficiente para que as moléculas fiquem no seu estado de 

excitação vibracional mais baixo, mas ao mesmo tempo não fornecem energia suficiente para 

promover a excitação de eletrões da molécula (excetuam-se algumas exceções). As informações 

que se retiram deste método podem tanto ser qualitativas como quantitativas [56]. 
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O NIR oferece várias vantagens relativamente a outras técnicas analíticas. Para além de ser 

rápida (é possível atingir velocidades de aquisição de espectro inferiores a 1 segundo) é também 

não destrutiva, implica pouca preparação da amostra e é versátil (consegue obter bons 

resultados para amostras com ligações C-H, N-H ou O-H e concentração de analito superior a 

0.1 %). O maior problema do NIR é o trabalho preliminar que é necessário realizar para 

configurar o instrumento e o computador acerca do que é importante na amostra [57]. A nível 

industrial, o NIR permite realizar testes quer em linha da produção, quer fora da linha de 

produção [7]. 

O primeiro passo para o desenvolvimento de um método NIR é a medição do espectro da amostra 

usando um espectrofotómetro apropriado. O espectro resultante contém informação relativa à 

vibração molecular da amostra, as suas propriedades físicas e sua interação com o 

equipamento. Uma posterior correlação e interpretação do espectro obtido permite obter 

informações quanto à composição molecular da amostra [58]. 

Historicamente, esta técnica teve grande desenvolvimento em meados do século XX. Contudo, 

o seu progresso como técnica analítica foi interrompido principalmente por dois fatores: 1) a 

preferência de espectroscopistas mais conservadores por técnicas como o Raman e a 

espectroscopia de infravermelho médio (Mid-IR) e 2) o seu uso primário na agricultura não 

despoletou interesse para aquisição de dados com maior significado científico. Apesar destes 

dois fatores ainda não terem sido totalmente combatidos, dentre os métodos de espectroscopia 

vibracional (NIR, Mid-IR e Raman) o NIR foi o que mais emergiu na última década como uma 

ferramenta de controlo de qualidade industrial e de monitorização de processo. Hoje em dia, 

o NIR é aceite industrialmente e apresenta um grande potencial na área de investigação 

científica [57]. 

Atualmente, a aplicação do NIR abrange as áreas de: ciências médicas, analítica, polímeros e 

têxteis, química clínica, indústria farmacêutica, entre outras [59], [60]. 

2.8.1 Aplicação a papel impregnado 

O uso de espectroscopia NIR apresenta grandes vantagens no fabrico de papel impregnado com 

resina, principalmente devido ao seu carácter não destrutivo. Os espectros NIR de papel 

impregnado com resina MF podem ser facilmente obtidos através do uso de uma sonda de 

refletância difusa. Quando os espectros NIR de papel recém-impregnado são comparados com 

papel envelhecido artificialmente, notam-se diferenças significativas. Este comportamento é 

atribuído à concentração de resina e de água nas amostras [7]. 

O VC de papel impregnado é um parâmetro que é possível medir com a tecnologia NIR em linha 

ou fora da linha de produção. P. Nakos et al. desenvolveram uma metodologia que permite 

semi quantificar este valor. Para tal usaram modelos de calibração multivariável para os quais 
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obtiveram um coeficiente de correlação quadrático (𝑅2) de 0.933. Estes testes foram realizados 

em 340 amostras de papeis industriais de 30 tipos diferentes de papel que tinham como 

finalidade serem laminados. Neste estudo concluiu-se que este método serve para avaliar a 

conformidade do papel relativamente ao VC antes de se proceder ao fabrico do termolaminado 

[61]. 

A espectroscopia NIR também permite analisar o RC de papel impregnado com resina MF ou UF. 

No entanto, a nível industrial ainda não se implementou este método porque apresenta grande 

variabilidade entre papéis de cores diferentes. Por essa razão é ainda necessário desenvolver 

um método NIR que se adapte a esta realidade para que possa ser uma solução viável de 

implementar no processo de fabrico de papel decorativo [62].  

Num teste preliminar realizado por Zhong Young et al que tentou correlacionar seis tipos de 

papéis decorativos diferentes com espectros NIR, não se conseguiram obter bons resultados. Os 

papéis foram divididos em duas classes: granulados ou lisos. Cada classe ainda se subdividiu em 

cor escura, média e clara. O melhor resultado obtido foi para o papel granulado escuro em que 

foi possível criar um modelo que previsse o tipo de papel em 95 % dos casos. Os restantes papeis 

obtiveram resultados não satisfatórios. Este estudo sugere que a variabilidade de espectros NIR 

de papel impregnado depende não só da cor mas também da fibra do papel que influencia a 

sua granulometria [63]. 

Na patente US 2004/0113078 A1 está registado um método para avaliação do tempo de vida 

útil e a qualidade de papel termolaminado. Para a mesma folha de papel termolaminado podem 

ocorrer variações dos espectros adquiridos em pontos diferentes da amostra. Estas 

interferências podem ser contornadas através da devida manipulação dos espectros. Para a 

realização desta avaliação é necessária a aquisição de um conjunto de espectros da amostra a 

analisar e pelo menos um espectro de referência para se poder medir o parâmetro 

desejado [64]. 
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3 Descrição Técnica 

3.1 Produção de HPL em laboratório 

3.1.1 Síntese de resina MF 

O processo de síntese de resina MF realiza-se a pH entre 9.1-9.5 e com uma razão molar de 

formaldeído:melamina entre 1.5 e 2. A adição à resina MF base do aditivo EBS tal como a CG 

foram efetuadas em 4 fases diferentes da síntese da resina.  

O critério para selecionar as fases de adição de aditivo foi o início de um novo patamar de 

temperatura. Isto é, a fase A corresponde ao momento de início da síntese, que começa a 45-

55 ℃. A fase B começa quando a temperatura atinge os 90-95 ℃. A fase C foi caracterizada 

como o início do arrefecimento da temperatura dos 90-95 para os 85-90 ℃. A fase D ocorre 

quando se atinge os 85-90 ℃ e começa o arrefecimento de reator até a temperatura ambiente. 

Durante a síntese da resina para além do pH e da temperatura, também se faz um controlo da 

tolerância à água (TA) que indica o avanço da reação. Este teste consiste em adicionar água 

numa determinada quantidade de resina até que turve, sendo este parâmetro expresso em 

termos de percentagem de água adicionada à resina. 

Um esquema de montagem do processo de síntese encontra-se apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9- Reator para síntese de resinas em laboratório.  

A- condensador; B-termopar; C- reator; D-manta de aquecimento. 

B 

D 

A 

C 
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No final da síntese procedeu-se a uma caracterização das resinas preparadas quanto ao pH e à 

viscosidade. A viscosidade foi medida com um copo de viscosidade Ford. 

3.1.2 Impregnação de papel decorativo 

Para a manufatura dos HPL é necessária uma primeira etapa, denominada de impregnação de 

papel decorativo. Este passo divide-se na aplicação sequencial de dois banhos de resina no 

papel decorativo que consistem em: 

 1º banho: 

a) A folha de papel é impregnada dos dois lados com a formulação de resina do 1º 

banho; 

b) A folha é colocada num secador a 140 ℃ durante o tempo necessário para se 

obter o RC definido; 

 2º banho: 

a) A folha de papel é impregnada apenas no lado frontal com a formulação de resina 

do 2º banho; 

b) A folha é colocada num secador a 140 ℃ durante o tempo necessário para se 

obter o VC definido. 

O processo de impregnação de papel decorativo pode ser observado na Figura 10. 

 

 

Figura 10- Processo de impregnação de papel decorativo. 

A- rolo com resina; B- papel decorativo impregnado; C- tina com resina. 

A 

B C 
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3.1.3 Testes a papel impregnado 

Neste trabalho realizaram dois testes ao papel impregnado: 1) determinou-se o RC e 2) 

determinou-se o VC.  

3.1.3.1 Determinação do teor de resina 

O RC indica a percentagem de resina que foi incorporada no papel após o banho. Para 

determinar este valor primeiro mede-se a massa da folha de papel seca (m1). Após se aplicar a 

resina e se retirar a folha de papel da secagem do 1º banho, determina-se novamente a sua 

massa (m2). O RC do 1º banho (RC1) é obtido usando a equação 1. 

 𝑅𝐶1 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑚2
× 100 (1) 

O RC do 2º banho (RC2) é obtido da mesma forma que o RC1, no entanto determina-se a massa 

da folha de papel impregnado após a secagem do 2º banho (𝑚3). O valor de 𝑅𝐶2 é calculado 

usando equação 2. 

 𝑅𝐶2 =
𝑚3 − 𝑚1

𝑚3
 (2) 

Para se avançar com os diferentes procedimentos, o 𝑅𝐶1 e 𝑅𝐶2 devem obedecer a valores 

previamente estipulados pela empresa. Esses valores estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1- Valores padrão do teor de resina do papel impregnado no final de cada banho. 

Banho 𝑹𝑪 padrão (%) 

1º 40-42 

2º 54-56 

Caso o valor de RC para cada banho não se encontre dentro dos valores definidos na Tabela 1, 

deve-se rejeitar a amostra. 

3.1.3.2 Determinação do teor de voláteis 

O valor do VC representa a quantidade em percentagem de compostos voláteis no papel 

impregnado. Esta análise só é realizada para o 2º banho e começa quando se termina a aplicação 

do 1º banho. Primeiro corta-se uma rodela da folha de papel impregnado com 11.3 cm de 

diâmetro e pesa-se a sua massa (m4). Seguidamente, coloca-se a rodela pendurada numa estufa 

a 160 ℃ durante 5 min. Após esse tempo determina-se novamente a massa da rodela (𝑚5). O 

VC é determinado pela equação 3. 

  𝑉𝐶 =
𝑚5 − 𝑚4

𝑚5
 (3) 

O valor padrão do VC estabelecido pela empresa está compreendido entre 6 % e 7 %. 

O tempo necessário para a secagem de cada banho varia conforme a formulação do banho e 

deve ser ajustado de acordo com o RC obtido para o 1º banho e RC e VC obtidos para o 2º banho.  
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A Tabela 2 mostra o ajuste ao RC e VC que se deve fazer quando se impregna papel. 

Tabela 2- Procedimento para ajustar os valores de teor de resina e teor de voláteis. 

Parâmetro Procedimento 

RC superior ao desejado 
Aplicar uma menor quantidade de resina no próximo papel 

decorativo 

RC inferior ao desejado 
Aplicar uma maior quantidade de resina no próximo papel 

decorativo seguinte 

VC superior ao desejado 
Aumentar o tempo de secagem de papel durante a 

impregnação 

VC inferior ao desejado 
Diminuir o tempo de secagem do papel  durante a 

impregnação 

3.1.4 Formulação da resina de impregnação 

A formulação da resina de impregnação depende do banho a aplicar ao papel. A  

 Tabela 3 e a Tabela 4 apresentam as formulações usadas para o 1º e 2º banho. 

 Tabela 3- Formulação da resina de impregnação para o 1º banho. 

Composto Quantidade (%) 

Resina MF 85-90 

Aditivos 10-15 

Tabela 4- Formulação da resina de impregnação para o 2º banho. 

Composto Quantidade (%) 

Resina MF 85-90 

Aditivos 10-15 

Aditivo AF Diferentes quantidades 

O Humectante adicionado à resina diluída em água permite que esta adira mais facilmente ao 

papel. O desmoldante impede que a resina adira e danifique o prato da prensa do HPL [65]. A 

função do catalisador é acelerar a reação de cura O anti-blocking evita que folhas de papel 

impregnado que estejam armazenadas juntas adiram umas às outras [66]. O aditivo AF é o que 

confere a propriedade AF ao banho 2º banho de impregnação. 

3.1.5 Aditivos AF 

Os aditivos com propriedades AF a usar foram selecionados de acordo com o estado de arte: o 

PTFE, será usado como aditivo do 2º banho de impregnação do papel decorativo; o EBS será 

utilizado durante a fase de reação da resina e também como aditivo do 2º banho. A CG será 

adicionada durante a fase de reação da resina e também como aditivo durante o primeiro e 

segundo banho de impregnação do papel decorativo. Na Tabela 5 estão apresentadas as 

características de cada aditivo usado. Por indicação do fabricante, os aditivos de PTFE e EBS 

contêm agentes para ajudar na estabilização e mistura com vários produtos, inclusive resinas 

aquosas. As concentrações usadas têm por base a quantidade recomendada pelo fabricante e 

trabalhos realizados anteriormente na EuroResinas com outros aditivos. 
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Tabela 5- Aditivos usados para atribuição de características anti-fingperint. 

Nome 
Tamanho 
médio das 
partículas 

Descrição pH 
Viscosidade 

(cP) 
Finalidade 

AA - 
Produto 

comercial 
repelente a óleo 

Sem 
informação 

Sem 
informação 

Aditivo no banho 
de impregnação 

HT 2-4 μm Pó de PTFE - - 
Aditivo no banho 
de impregnação 

MHT 2-4 μm 
Dispersão de 

PTFE 
9.0-10.5 5 000-7 000 

Aditivo no banho 
de impregnação 

X 4-6 μm 
Pó de agregados 
de partículas de 

PTFE 
- - 

Aditivo no banho 
de impregnação 

MX 220-240 nm 
Dispersão de 

PTFE 
7.0-8.0 3 000-5 000 

Aditivo no banho 
de impregnação 

EBS 6 μm Dispersão de EBS 9-11 200 

Aditivo na síntese 
de resina e no 

banho de 
impregnação 

Caprinoguanamina 
Sem 

informação 
Pó de CG - - 

Aditivo na síntese 
de resina e no 

banho de 
impregnação 

3.1.5.1 Impregnação do 2º banho de resina usando uma pistola de pulverização por ar 

comprimido 

Como forma de averiguar uma nova maneira de impregnar o papel decorativo com aditivo, 

testou-se uma pistola de pulverização por ar comprimido. A pressão do ar comprimido usada 

foi de 4 bar. 

O cálculo da gramagem de aditivo depositada sobre o papel decorativo foi efetuado recorrendo 

à equação 4. 

  𝐺𝑟𝑎𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 =
𝑚𝑐𝑜𝑝𝑜1 − 𝑚𝑐𝑜𝑝𝑜2

𝐴𝑝𝑑
 (4) 

Em que 𝑚𝑐𝑜𝑝𝑜1 representa a massa do recipiente da pistola onde se colocou o aditivo antes da 

deposição. 𝑚𝑐𝑜𝑝𝑜2 representa a massa do recipiente da pistola onde se colocou o aditivo após 

a deposição. 𝐴𝑝𝑑 é a área de uma folha de papel de tipo A4 cujo valor é de 0.06237 m2. 

A pistola usada no decorrer deste ensaio encontra-se apresentada na Figura 11. 
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Figura 11- Pistola de pulverização por ar comprimido usada para depositar aditivo em papel 

impregnado. 

A- gatilho; B- entrada para ar comprimido; C- Saída para jato; D- copo para colocar líquido a 

pulverizar. 

3.1.6 Prensagem de HPL em laboratório 

A introdução do termolaminado na prensa é feita manualmente. Entre a chapa da prensa e o 

HPL coloca-se um colchão de 8 folhas kraft seco para que ocorra uma transferência de calor 

mais controlada e se minimize o choque térmico [6]. Entre o colchão e o termolaminado coloca-

se uma folha de papel polipropileno para que o termolaminado não adira ao papel kraft seco. 

A montagem do termolaminado é feita tal como demonstrado anteriormente na Figura 1, no 

entanto, neste projeto não se adicionou o papel overlay ao HPL porque não foi necessário 

aumentar a resistência à abrasão.  

A prensagem é dividida em duas etapas principais: 

 1ª etapa: o termolaminado é prensado a temperatura e pressão constantes de 140 - 150 

℃ e 80 - 100 bar durante 15 – 25 minutos; 

 2ª etapa: o termolaminado é arrefecido até à temperatura ambiente a pressão constante 

durante 5 - 10 minutos. 

Após a 2ª etapa, despressuriza-se a prensa, abrem-se os pratos da prensa e retira-se o 

termolaminado da prensa. 

C 
B 

A 

D 
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3.2 Avaliação física dos termolaminados 

A finalidade deste projeto não é melhorar os resultados dos ensaios apresentados neste 

capítulo, mas comprovar que o novo termolaminado produz resultados de avaliação de brilho e 

resistência física similares ou superiores a um termolaminado sem aditivo AF feito com apenas 

resina MF base (branco). Os testes aqui apresentados são baseados na norma EN 438-2 [8] e 

serão apenas aplicados ao ensaio em branco e ao termolaminado que seja considerado o melhor 

em termos de CA 

3.2.1 Resistência à água em ebulição 

Para a realização deste ensaio, são preparadas 3 amostras quadradas de termolaminado com 

50 × 50 mm e as suas massas e espessuras iniciais são medidas. Posteriormente colocam-se as 

amostras durante 2 h em água a ferver. Depois mede-se novamente a massa e a espessura dos 

termolaminados. A resistência à água em ebulição é medida em termos de aumento de massa 

e espessura em percentagem. Também se realiza uma inspeção visual acerca da delaminação 

ou não do HPL e o surgimento de bolhas que é classificada de acordo com a Tabela 6 [12]. Nos 

testes realizados neste trabalho experimental apenas serão apresentados os resultados obtidos 

através da inspeção visual. 

Tabela 6- Classificação das amostras no final dos ensaios [8]. 

Grau Superfície do termolaminado 

5 Nenhuma mudança visível 

4 Ligeira mudança de brilho e/ou cor somente visível em certos ângulos 

3 Moderada mudança no brilho e/ou cor 

2 Acentuada mudança no brilho e/ou cor 

1 Formação de bolhas e/ou delaminação 

3.2.2 Resistência ao vapor de água 

Este teste consiste em expor uma amostra de 100 × 100 mm a vapor de água durante 1 h. Depois 

o termolaminado é repousado à temperatura ambiente durante 24 h [12]. 

No final dos realiza-se de inspeção visual e atribui-se um grau, que cujo critério segue o 

apresentado na Tabela 6. 

3.2.3 Resistência ao risco 

O teste ao risco é realizado através de um equipamento de análise de resistência ao risco. Para 

esta análise, o termolaminado é cortado com dimensões de 100 × 100 mm e perfurado no 

centro. De seguida é encaixado num parafuso do prato giratório do equipamento e fixado com 

um disco de aperto. O suporte da ponta riscante (feita de uma extremidade esférica de 

diamante de 3 mm) é baixado até entrar em contacto com a amostra. Quando se liga o 

equipamento, este faz rodar o prato giratório com uma frequência de 5 rotações por minuto 

que provoca vários riscos circulares no termolaminado. Devem-se realizar dois riscos com 
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espaçamento de 1 a 2 mm para a mesma carga. As cargas a aplicar são de 1 N, 2 N, 4 N e 6 N e 

o espaçamento entre cada carga é de 3 a 5 mm. Após este procedimento, aplica-se pó talco 

como meio de contraste de modo a ser incorporado nos riscos provocados pelo equipamento e 

se poder analisar melhor a superfície do termolaminado. Os riscos para cada carga provocam 

círculos que são contínuos ou não contínuos. Para ser considerado contínuo, o círculo tem de 

apresentar um risco contínuo em mais de 90 % do seu perímetro. Posteriormente classifica-se 

a resistência ao risco conforme a Tabela 7 [8]. 

Tabela 7- Classificação da resistência ao risco. 

Grau Riscos descontínuos 
Dois círculos contínuos 
(≥ 90 % do perímetro) 

5 6 N > 6 N 

4 4 N 6 N 

3 2 N 4 N 

2 1 N 2 N 

1 - 1 N 

3.2.4 Resistência à abrasão 

O termolaminado é cortado na forma de um quadrado com dimensões de 100 × 100 mm. Nesse 

quadrado fazem-se marcas para separar os quatro quadrantes da amostra. O termolaminado é 

depois colocado num disco giratório. Baixam-se dois cilindros com um papel abrasivo que entra 

em contacto com a amostra. Assim que se acionar o movimento giratório do disco que faz rodar 

a amostra, os dois cilindros também começam a rodar e provocam abrasão no termolaminado. 

A resistência à abrasão é medida pelo número de voltas que a amostra faz, o ponto inicial (IP) 

é o número de voltas necessárias para que a subcamada do HPL fique visível em três dos 

quadrantes inicialmente marcados. O ponto final (FP) é o número de rotações necessárias para 

que 95 % da área da amostra fique com a subcamada exposta [8]. A resistência à abrasão é 

calculada usado a equação 5. 

 
 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 à 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠ã𝑜 =

𝐼𝑃 + 𝐹𝑃

2
 (5) 

3.2.5 Resistência ao calor seco 

A resistência ao calor pretende simular os utensílios de cozinha que são deixados em cima dos 

HPL. Nesta avaliação, uma peça circular de liga de alumínio a uma temperatura de 160 ℃ e 

deixada a arrefecer durante 20 minutos. A resistência ao calor seco é classificada de acordo 

com a Tabela 6 [8]. 

3.2.6 Cor 

A cor da superfície do termolaminado é medida através de um colorímetro. Este equipamento 

consiste numa fonte de luz que é imitida para a superfície a analisar e a sua reflexão é captada 

por três filtros diferentes que simulam a visão humana. No sistema usado neste trabalho, a cor 
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é caracterizada por três parâmetros: 𝐿𝑖
∗ representa a quantidade de luz, o valor de zero para 

este parâmetro indica o preto total; 𝑎𝑖
∗ representa as cores do vermelho ao verde, sendo que 

quanto maior for este valor mais vermelha é a amostra; 𝑏𝑖
∗ representa as cores do amarelo ao 

azul, quanto maior for o seu valor mais amarela será a amostra;  𝑖 é o nome dado ao teste. Os 

valores de Δ𝐿∗, Δ𝑎∗ e Δ𝑏∗ representam as diferenças entre os parâmetros de cor de uma amostra 

relativamente a um controlo, tal como apresentado na equação 6. 

  Δ𝐿∗ = 𝐿𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ − 𝐿𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜

∗  

Δ𝑎∗ = 𝑎𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ − 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜

∗  

Δ𝑏∗ = 𝑏𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ − 𝑏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜

∗  

(6) 

Neste trabalho o controlo será sempre uma amostra em branco, ou seja, a resina é impregnada 

e sintetizada sem a adição de qualquer aditivo. Para que os parâmetros sejam considerados da 

mesma cor é necessário definir uma tolerância. Para efeito deste trabalho definiu-se que duas 

amostras teriam a mesma cor caso os valores dos módulos de Δ𝐿∗, Δ𝑎∗ e Δ𝑏∗ fossem inferiores 

a 1 unidades do colorímetro (UC). 

A diferença de cor Δ𝐸∗ é calculada pela equação 7. 

  Δ𝐸∗ = √(Δ𝐿∗)2 + (Δ𝑎∗)2 + (Δ𝑏∗)2  (7) 

3.2.7 Resistência ao impacto 

Uma amostra é colocada por cima de um painel de placa de fibra de madeira de média 

densidade (MDF). A superfície do HPL é sujeita ao impacto de uma bola de aço de 5 mm e a 

resistência ao impacto é dada pela força máxima que é necessária fornecer para que ocorram 

danos visíveis na superfície do termolaminado numa série de cinco impactos sucessivos. 

3.2.8 Resistência à sujidade 

A resistência à sujidade é avaliada através da deposição de substâncias na superfície do 

termolaminado. Ao final de um tempo de contacto, avalia-se o impacto visual da substância na 

amostra. A classificação desse impacto é igual à da Tabela 6. Os tempos de contacto para cada 

substancia, em condições de humidade relativa e temperatura ambientes, estão apresentados 

na Tabela 8. 

Tabela 8-Testes de resistência à sujidade. 

Agente Tempo de contacto 

Acetona 16 h 

Café 16 h 

Graxa 10 min 

Hidróxido de sódio 10 min 

Peróxido de hidrogénio 10 min 
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3.2.9 Medição do ângulo de contacto 

Os CA’s  foram medidos utilizando o equipamento OCA20 da Dataphysics que está representado 

na Figura 12. 

 

Figura 12- Equipamento de medição de ângulos de contacto. 

A- seringa com líquido de teste; B– objetiva da câmara; C- lâmpada de iluminação; D- suporte 

da amostra. 

Os líquidos de teste para medição do CA do termolaminado selecionados foram: água destilada, 

n-hexadecano e um líquido simulador da impressão digital (LAF). Este último, foi produzido no 

laboratório tendo como base a receita de Wu Linda et al, que consistiu em misturar 

polidimetilsiloxano, 1-metoxi-2-propanol e suor artificial nas proporções de 3:3:4 durante 4 h. 

O suor artificial foi preparado misturando: 3 mL/L de ácido lático, 5 mL/L de ácido acético, 

10g/L de cloreto de sódio, 10 g/L de hidrogeno fosfato de sódio e perfazendo o resto com água 

desionizada. Para que a superfície seja considerada AF, o ângulo de contacto formado com este 

líquido deve ser superior a 87º [4]. 

Estes líquidos de teste foram colocados, conforme o ensaio, na seringa do equipamento A. O 

termolaminado a testar colocou-se por cima do suporte D. A objetiva B captou as imagens da 

gota depositada em cima do termolaminado através da seringa A. A deposição da gota sobre a 

superfície do HPL foi realizada através do abaixamento e levantamento manual da seringa. A 

quantidade de gota depositada foi de 4 μL. 

O software registou o CA de 1 segundo em 1 segundo. No entanto, para o tratamento de dados, 

apenas se considerou o CA registado ao final de 60 segundos. Este tempo já inclui uma margem 

B 

A 

C 

D 
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tempo para garantir que a medição do CA ocorresse após a fase de espalhamento da gota na 

superfície do termolaminado [6]. 

3.3 Espectroscopia de infravermelho próximo 

A aquisição de espectros NIR foi efetuada com uma sonda de refletância para sólidos Ocean 

Optics QR400-7 VIS-BX Premium 400 μm Reflection Probe VIS/NIR 2 m. O espectro de fundo foi 

do ar ambiente e foi adquirido com uma sonda de transmitância para fluidos Solvias Zafiro 

Transmission Probe 2 mm. O software usado foi o OPUS 6.5 da Brucker com o pacote para 

tratamento de espectros Quant 2. Antes de serem analisados, os espectros de refletância foram 

convertidos a espectros de absorbância pelo próprio software. Uma foto do equipamento 

encontra-se no Anexo 1. 

Mediram-se espectros NIR em 5 pontos diferentes de cada amostra de papel impregnado, cujos 

RC’s e VC’s haviam sido previamente determinados pelos métodos convencionais descritos nos 

capítulos 3.1.3.1 e 3.1.3.2. A metodologia usada para calibração do modelo que permite 

determinar o RC e VC foi a iPLS (interval partial least squares regression) [67]. Antes de se 

proceder à metodologia iPLS, ainda se estudaram 7 maneiras diferentes de pré-tratar os 

espectros adquiridos para calibração por forma a determinar qual o pré-tratamento que 

apresenta melhores resultados. Nos subcapítulos seguintes está descrito o método iPLS e as 

maneiras como foram pré-tratados os espectros. 

3.3.1 Interval partial least squares regression (iPLS) 

O iPLS é uma variante da metodologia partial least squares (PLS). O PLS consiste em criar um 

modelo linear que prevê o parâmetro desejado de uma amostra através da medição do seu 

espectro. O iPLS distingue-se do PLS pela particularidade de subdividir em intervalos 

equidistantes os espectros de calibração e selecionar as regiões com informação mais 

importante. Deste modo elimina-se a interferência das outras regiões. A comparação dos 

resultados obtidos é feita através do valor da raiz quadrada da média do erro de validação 

cruzada (𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉) e do coeficiente de correlação quadrático (𝑅2). O 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 é uma avaliação 

do desempenho do modelo e calcula-se pela equação 8 [67]. 

 

 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 = √∑(𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 − 𝑦𝑟𝑒𝑓)
2

𝑁
 

(8) 

Em que 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 é o valor previsto; 𝑦𝑟𝑒𝑓 é o valor medido laboratorialmente e 𝑁 é o número de 

amostras. O melhor modelo é aquele que apresenta um valor de 𝑅2 maior e um valor de 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 menor [68]. As equações usadas para calcular 𝑅2 encontram-se no Anexo 2. 

Num estudo preliminar estudaram-se divisões da gama espectral que se pretendia estudar em 

comprimentos de onda com intervalos de 100, 200, 300 e 400 cm-1. Este estudo foi realizado 
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para o RC do 1º banho. Os melhores resultados obtidos de 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 e  𝑅2 foram para os 

intervalos de 200 cm-1 e por esse motivo os espectros adquiridos no restante decorrer do 

trabalho foram divididos nesse intervalo.  

A metodologia iPLS consistiu em: para cada um dos 7 métodos selecionados de pré-tratamento 

de espectros de calibração, avaliar os valores de 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 e 𝑅2 para verificar qual o intervalo 

que gera melhores resultados. O intervalo que é considerado melhor é aquele que obtém um 

𝑅2 maior. Em caso de empate deste valor, o intervalo com o menor 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 é o escolhido. 

Após determinado esse intervalo, realizou-se uma nova análise com os restantes intervalos 

combinados com o primeiro selecionado. Continuou-se a realizar novas combinações sucessivas 

de 3, 4, 5… intervalos até que o valor de  𝑅2 e 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 não melhorasse. 

Na Figura 13 exemplifica-se como este método é aplicado. 

a)  b) 

 c) 

Figura 13- Exemplo da aplicação do interval partial least squares para o caso da 

determinação do valor do teor de resina após o segundo banho de impregnação. 

A- 1ª combinação obtida pelo iPLS; B- 2ª combinação obtida pelo iPLS; C- combinação final 

obtida pelo iPLS. As barras a cor cinza simbolizam a barra com maior 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉. 

Após se dividir o intervalo espectral a analisar em 20 gamas equidistantes, traçou-se o gráfico 

da Figura 13 a). A gama com maior 𝑅2 foi a dos 4800 a 5000 cm-1, tal como indicado pela cor 
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cinza da barra do gráfico de barras. Realizando novamente o mesmo procedimento, concluiu-se 

numa nova combinação que a seguinte melhor gama espectral é a que está compreendida entre 

os 5000 e 5200 cm-1. A junção da melhor gama obtida na combinação 1 com a combinação 2 

está representada na Figura 13 b). Após se testarem 11 combinações, o valor do 𝑅2 não 

melhorou e a partir daí parou-se com as combinações. O resultado final está representado na 

Figura 13 c). 

3.3.2 Pré-tratamento dos espectros de calibração de infravermelho próximo 

Os espectros NIR foram pré-tratados de 7 maneiras diferentes. Em todas elas, antes de se iniciar 

a metodologia iPLS, retiraram-se os valores não conformes (outliers) dos espectros sugeridos 

pelo software Quant 2.  

No total adquiriram-se 585 espectros de 117 amostras de papel impregnado para o 1º banho 

com valores de RC entre 30.4 - 46.1 %. Para o 2º banho adquiriram-se 430 espectros de 86 

amostras de papel com RC’s entre 43.6 - 58.5 % e VC’s entre 2.5 - 13.0 %. 

A descrição de cada método de pré-tratamento está presente na Tabela 9. 

Tabela 9- Métodos usados na análise de espectros de infravermelho próximo. 

Nome do 
método 

Descrição do método 

Método 1 Sem tratamento, apenas se eliminaram os outliers- 

Método 2 
Dentre os 5 espectros de calibração adquiridos para cada amostra, eliminaram-

se os que apresentavam maior e menor diferença entre o valor previsto e o 
real. 

Método 3 

As amostras com valores repetidos de RC do 1º e 2º banho e VC do 2º banho 
foram eliminadas da calibração. Por exemplo: caso a amostra 2 tivesse um 
𝑅𝐶 = 38.0 % e a amostra 14 também tivesse um 𝑅𝐶 = 38.0 %, a amostra 14 

seria eliminada dos espectros de calibração. 

Método 4 Combinação do método 2 e 3. 

Método 5 
Dentre os 5 espectros adquiridos para cada amostra, eliminaram-se os dois 
espectros que apresentavam a maior diferença em módulo entre o valor 

previsto e o real. 

Método 6 Combinação do método 3 e 5. 

Método 7 

Combinou-se o método 3 e 5 e ainda se retiraram espectros para estreitar a 
gama de análise. Para o 1º banho apenas se consideraram os espectros que 

estivessem compreendidos na gama de RC de 35.5 - 44.5 %, para o 2º banho na 
gama de RC de 51.5 - 58.5 % e para o 2º banho na gama VC de 3.5 - 10.5 %. 

 





Desenvolvimento de uma resina de impregnação que permita a produção de um termolaminado anti-fingerprint 

Análise de resultados 29 

4 Análise de resultados 

Neste trabalho testaram-se várias formulações de síntese e de banho de impregnação de resinas 

amino. As resinas e termolaminados produzidos foram comparados através de processo físico-

mecânicos e CA. 

4.1 Resina melamina-formaldeído sem aditivo 

A Figura 14 ilustra o aspeto de uma resina MF base, ou seja, sem adição de qualquer aditivo na 

fase de síntese.  

 

Figura 14- Resina MF sem aditivo. 

Como parâmetros finais de síntese, esta resina deve de apresentar um pH de 9.5 ± 0.5, 

viscosidade de 16 ± 2 s e TA de 180 a 200 %. 

A resina MF caracteriza-se por ser transparente e no caso da resina MF da EuroResinas, esta 

apresenta uma estabilidade de 3 - 4 dias, este tempo depende das condições de conservação. 

Uma resina estável pode ser definida como a preservação da viscosidade da resina dentro dos 

parâmetros estipulados e sem a apresentação de grumos ou criação de fases na resina. 

4.2 Síntese de resina com etileno bis(estearamida) 

Tal como descrito anteriormente, a dispersão de EBS foi adicionada em diferentes fases de 

síntese, verificando-se que em todas as etapas de adição de EBS na síntese de resina, formaram-

se duas fases dispersas. Uma fase caracteriza-se por ser transparente e a outra por ser branca. 

A Figura 15 mostra o resultado dessa reação. 
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 A)  B) 

 C)  D) 

Figura 15- Síntese de resina MF com 2.0 % de etileno bis(estearamida) adicionado na fase A, 

B, C e D da reação.  

De forma a verificar se esta característica resultava do processo de síntese, decidiu-se adicionar 

EBS a uma resina melamínica previamente formulada, verificando-se que também aqui houve 

a formação de duas fases, tal como ilustrado na Figura 16. 

 

Figura 16- Resina MF base com mistura de 2.0 % de etileno bis(estearamida). 
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Em todos os resultados apresentados na Figura 15 e 16 a reação ou mistura de EBS com a resina 

MF criou duas fases. Como se observou este comportamento indesejável nas resinas 

sintetizadas, não se procedeu à etapa de impregnação de papel decorativo.  

No entanto, apenas como teste, procedeu-se a uma impregnação de papel decorativo com a 

resina da Figura 16 como 2º banho de impregnação. Antes desta etapa, agitou-se vigorosamente 

a resina para promover a mistura das duas fases até se obter uma aparência homogénea 

esbranquiçada. Após produzir um termolaminado com esta resina, o resultado de CA obtido 

para a adição de 0.5 % e 1 % de EBS foi de 58.3 ± 1.1° e 55.6 ± 2.2° para água e 31.9 ± 3.2° e 

35 ± 1.3° para o LAF. O n-hexadecano espalhou sobre a superfície do termolaminado. Tal como 

indicado na Tabela 12. 

4.3 Síntese de resina com Caprinoguanamina 

Durante o processo de síntese com adição de CG diferentes comportamentos foram observados. 

Quando adicionada na fase A não foi possível obter uma resina já que dentro do reator se 

formaram grumos que impediram o avanço da síntese.  

Nas resinas com CG, por indicação da empresa, retirou-se 7.5 % de melamina da resina MF base 

e adicionaram-se diferentes percentagens de aditivo. Na Tabela 10 estão apresentadas as 

quantidades de CG adicionadas, assim como o aspeto da resina sintetizada. 

Tabela 10- Resinas sintetizadas com CG, retirando-se 7.5 % de melamina. 

Fase de adição 
de CG 

Quantidade 
adicionada (%) 

Aspeto da resina sintetizada 

A 
1.0 
2.5 

Formou grumos no reator por isso não se conseguiu 
produzir uma resina 

B 
1.0 Formou duas fases 

2.5 Formou duas fases 

c 

0.50 Resina límpida com aspeto igual ao da MF base 

0.75 Formou duas fases 

1.0 Formou duas fases 

2.5 Formou duas fases 

D 
1.0 Formou duas fases 

2.5 Formou duas fases 

Nas outras fases de adição, testaram-se também diferentes quantidades de adição de CG. 

Alguns resultados da síntese para a fase B, C e D estão apresentados na Figura 17. 
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 a)  b) 

 c)  d) 

Figura 17- Síntese de resina MF com 7.5 % de melamina substituída por diferentes 

percentagens de CG adicionada na fase B, C e D da reação.  

a- substituição de 2.5 % na fase B; b- substituição de 1.0 % na fase C; c- substituição de 2.5 % 

na fase C; d- substituição de 2.5 % na fase D. 

Na Figura 18 está apresentada a resina sintetizada na fase C com substituição de 2.5 % em CG 

gelificada. Esta resina ao final de 4 dias apresentou um aspeto físico viscoso e a sua cor mudou 

completamente para branca. 

 

Figura 18- Resina MF com substituição de 7.5 % de melamina por 2.5 % de CG gelificada. 
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Verificou-se que em alguns casos a adição de CG provoca uma suspensão branca à superfície do 

líquido. Este comportamento está evidenciado nas fotografias a), b), c) e d) da Figura 17.  

Apesar destas propriedades, todas as resinas foram caracterizadas após a síntese, 

nomeadamente em pH e viscosidade. Na Tabela 11 estão os valores desses parâmetros. 

Tabela 11- pH e viscosidade das resinas com CG.  

Fase de 
adição 

CG substituída (%) 
Data 

Produção 
Data 

Análise 
pH 

Viscosidade 
(s) 

B 
1.0 19-05-2016 20-05-2016 9.36 140.2 

2.5 19-05-2016 20-05-2016 9.40 15.2 

C 

0.50 02-06-2016 15-06-2016 8.95 21.2 

0.75 06-06-2016 08-06-2016 9.16 16.6 

1.0 25-05-2016 25-05-2016 9.48 17.7 

2.5 19-05-2016 20-05-2016 9.47 29.8 

D 
1.0 14-06-2016 15-06-2016 9.22 13.6 

2.5 14-06-2016 15-06-2016 9.36 44.1 

O pH obtido para todas as resinas apresentadas na tabela anterior encontra-se dentro do 

estipulado para as resinas MF base (9.5 ± 0.5). Quanto à viscosidade, apenas as resinas B 2.5 % 

C 0.75 % e C 1.0 % se encontram dentro do valor definido para uma resina MF base (16 ± 2 s). 

As resinas que não apresentaram um valor da viscosidade dentro do padrão de viscosidade estão 

indicadas a sombreado laranja na tabela anterior. Na Figura 17 b) está presente uma fotografia 

desta resina, apesar de se encontrar dentro do valor definido de viscosidade, apresenta uma 

cor esbranquiçada, o mesmo aconteceu com a B 2.5 %. O facto de apresentarem valores de 

viscosidade fora do parâmetro padrão para uma resina MF base e o facto de em poucos dias (2 

a 3) começarem a gelificar, indica que a estabilidade das resinas com CG é menor do que para 

uma resina MF base. Possivelmente, o uso de aditivos para estabilizar a resina impediria este 

comportamento. 

Quanto à TA optou-se por não a determinar, já que devido às suas propriedades hidrofóbicas, 

a adição de água a amostras de resinas resulta numa turvação imediata. 

4.4 Ângulos de contacto 

4.4.1 Aditivos do banho de impregnação e resinas sintetizadas 

Para os ensaios realizados com aditivos de impregnação envolvendo o aditivo AA, HT, MHT, X, 

MX, EBS e CG foram produzidos termolaminados e determinados os ângulos de contato para os 

líquidos de teste. 

Também no caso das resinas sintetizadas com CG procedeu-se à impregnação de folhas de papel 

decorativo que depois foram termolaminadas e posteriormente foram analisados os CA com os 

líquidos de teste. 
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Em alguns ensaios o ângulo de contacto medido foi inferior a 10°. Nestes casos considerou-se 

que o líquido espalhou sobre a superfície. Neste capítulo para além de se apresentarem as 

médias obtidas das leituras dos CA também se apresentam os respetivos desvios padrão σ.  

Os CA obtidos para os diferentes termolaminados produzidos encontram-se apresentados desde 

a Tabela 12 à Tabela 14. 

Tabela 12- Ângulos de contacto obtidos para os diferentes termolaminados em que adição de 

aditivo foi efetuada nos banhos de impregnação. 

Termolaminado 

Quantidade 
de aditivo 
adicionada 

(%) 

Água n-hexadecano LAF 

Média σ Média σ Média σ 

AA 
5.0 75.2 0.7 38.1 4.5 42.9 3.9 

7.5 78.5 5.2 38.7 4.2 45.0 4.2 

HT 
0.5 76.2 2.4 20.7 4.7 29.4 6.5 

1.0 73.5 5.3 25.6 4.4 33.1 1.8 

MHT 
1.0 76.2 2.4 16.5 2.8 26.7 1.8 

2.0 75.6 0.9 22.9 1.3 28.7 4.3 

X 
0.5 55.0 1.8 16.0 4.8 28.1 1.8 

1.0 62.5 1.9 17.1 0.8 25.2 2.1 

MX 
0.5 68.0 1.7 espalha espalha 28.1 3.2 

1.0 61.1 1.6 espalha espalha 33.5 1.2 

EBS  
0.5 58.3 1.1 espalha espalha 31.9 3.2 

1.0 55.6 2.2 espalha espalha 35 1.3 

Resina MF base + 
CG adicionada no 

1º e 2º banho  

1.0 82.4 2.5 espalha espalha espalha espalha 

2.5 85.2 2.3 espalha espalha espalha espalha 

Nos casos em que não está indicado, os aditivos foram adicionados apenas no 2º banho de 

impregnação. 

Dos dados da tabela anterior verifica-se que o termolaminado com melhor CA para a água foi o 

da resina MF base com 2.5 % de CG com 85.2 ± 2.3°. Contudo, os outros líquidos de teste 

espalharam sobre a sua superfície. Seguidamente, o aditivo que promoveu melhores CA para a 

água foi o AA adicionado em 7.5 % com 78.5 ± 5.2°. Nos restantes líquidos de teste para este 

termolaminado, ao contrário do aditivo referido anteriormente, conseguiram-se medir os 

ângulos de contacto, tendo-se obtidos valores de 38.7 ± 4.2° para o n-hexadecano e 45.0 ± 4.2° 

para o LAF. Devido a ter sido o aditivo que provocou um maior CA no termolaminado, este foi 

o aditivo selecionado para posteriormente ser adicionado à resina que também vai promover 

um melhor CA no termolaminado. Por este motivo na tabela anterior o AA 7.5 % está sombreado 

a verde. 
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Tabela 13- Ângulos de contacto obtidos para os diferentes termolaminados em que adição de 

aditivo foi efetuada durante a fase de síntese. 

Termolaminado 
Quantidade de 

aditivo 
adicionada (%) 

Água n-hexadecano LAF 

Média σ Média σ Média σ 

CG fase B 
1.0 75.0 5.4 espalha espalha 32.7 3.3 

2.5 83.5 0.7 espalha espalha 39.6 1.7 

CG fase C 

0.50 82.7 2.5 espalha espalha 39.2 1.5 

0.75 93.7 4.0 espalha espalha 36.6 5.6 

1.0 93.1 1.4 espalha espalha 39.0 3.6 

2.5 93.2 2.0 espalha espalha 33.6 0.3 

CG fase D 
1.0 75.6 4.6 espalha espalha 29.2 3.6 

2.5 80.8 1.0 espalha espalha 30.2 1.3 

Inicialmente apenas se sintetizaram as resinas com adições de 1.0 e 2.5 % de CG. Nestas 

concentrações, os melhores resultados obtidos foram para a CG adicionada na fase C com 

concentração 1.0 e 2.5 %. O CA apresentado por utilização destas duas resinas é 

respetivamente: 93.1 ± 1.4° e 93.2 ± 2.0° para a água, 39.0 ± 3.6° e 33.6 ± 0.3° para o LAF, o 

n-hexadecano espalhou sobre esta superfície. Quando comparados os resultados para os dois 

valores de concentração, observa-se que para o caso da água são muito similares, enquanto 

que para o caso do LAF, a resina sintetizada na fase C com 1.0 % de CG apresenta um maior 

ângulo de contacto. A nível económico é preferível incorporar menos quantidade de aditivo. 

Por essa razão e pelo maior CA apresentado para o LAF, a resina C com 1.0 % de CG (sombreado 

a verde na Tabela 13) foi a escolhida para ser usada juntamente com o aditivo que gerou 

melhores resultados quando adicionado no banho de impregnação (o AA 7.5 %).  

Mediante os bons resultados obtidos para a concentração de 1.0 % na fase C de CG, também se 

testaram concentrações inferiores de 0.75 % e 0.50 % de CG para verificar se apresentavam o 

mesmo comportamento. A concentração de 0.75 % de CG permitiu manter a capacidade 

hidrofóbica da resina (CA > 90°) enquanto que a de 0.50 % apresentou um CA inferior a 90°. 

Tabela 14- Comparação entre o termolaminado branco e o termolaminado com combinação 

da resina sintetizada e aditivo de 2º banho que atribuem maiores CA aos HPL. 

Termolaminado 
Quantidade 
de aditivos 

adicionada (%) 

Água n-hexadecano LAF 

Média σ Média σ Média σ 

branco 0 58 0.7 espalha espalha 27.3 5.8 

CG fase C + AA 1.0 + 7.5 103.6 2.0 44.9 5.6 47.8 1.0 

Juntou-se o melhor resultado da Tabela 12 e Tabela 13 e obteve-se o HPL sombreado a verde 

na Tabela 14. De todos os termolaminados produzidos este foi o que gerou maiores valores de 

CA para todos os líquidos testados, apresentando uma melhoria face ao HPL branco. O CA obtido 

para a água foi de 103.6 ± 2.0°, que se encontra dentro da gama apontada como sendo o 

máximo que se consegue obter numa superfície hidrofóbica lisa (95 a 115°) [5]. Este 

termolaminado também apresenta uma componente oleofóbica, pois o CA para o n-hexadecano 
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foi de 44.9 ± 5.6°. Não foi possível obter efeito AF em nenhum termolaminado, pois o valor do 

CA para o LAF não é superior ao limite definido correspondente a esse efeito (87°) [4]. No 

trabalho realizado por Paiva [6] é indicado que para um termolaminado ser repelente à 

sujidade, deve apresentar valores de CA para a água superiores a 90° e para o n-hexadecano 

superiores a 50°. Os valores de CA para esses dois líquidos de teste obtidos no presente trabalho 

encontram-se próximos desses valores, sendo que para a água é superior e para o n-hexadecano 

ainda é inferior, o que indica que o HPL produzido se encontra próximo do padrão para ser 

considerado repelente à sujidade.  

O melhor resultado obtido indica que foi possível obter um termolaminado hidrofóbico (CA >90° 

para a água) mas não oleofóbico (CA > 50° para o n-hexadecano) nem AF (CA > 87° para o LAF). 

Uma imagem deste HPL encontra-se no Anexo 3. 

4.4.2 MHT (microdispersão de PTFE) adicionada com a pistola de ar comprimido 

O teste à pistola de ar comprimido foi efetuado apenas com o aditivo MHT. A escolha deste 

aditivo baseou-se em: 1) no facto do ser um líquido à temperatura ambiente para poder ser 

usado na pistola; 2) existir em quantidade disponível; 3) por gerar os melhores resultados de 

ângulo de contacto dentro das condicionantes anteriores. 

As leituras efetuadas para os ângulos de contacto fazendo uso da pistola de ar comprimido 

estão apresentados na Figura 19. 

 

Figura 19- Ângulos de contacto para o aditivo MHT usando a pistola de ar comprimido. 

Neste teste, tal como observado no gráfico, não foi possível encontrar uma relação entre o 

ângulo de contacto e a quantidade de MHT depositada sobre o papel decorativo usando o 

método da pistola de ar comprimido. A vantagem deste método relativamente ao rolo é que a 

aplicação de aditivo é feita após a deposição da resina base no papel decorativo. Isto garante 
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que o aditivo fique mais à superfície do termolaminado e consequentemente os CAapresentados 

aumentem. 

Pelo gráfico apresentado verifica-se que alguns valores de CA para a água e LAF são superiores 

aos medidos para o ensaio em branco (ver Tabela 14), mas não todos. No entanto para todas as 

gramagens foi possível medir um ângulo de contacto baixo para o n-hexadecano, algo que não 

foi possível sequer medir para o ensaio em branco porque espalhou na superfície do 

termolaminado. O CA obtido para o n-hexadecano indica a presença de algum PTFE no 

termolaminado.  

Estes resultados revelam que a adição da dispersão de PTFE é ineficaz, mesmo quando aplicado 

da forma mais favorável sobre o papel impregnado.  

4.5 Avaliação física dos termolaminados 

De forma a comparar o termolaminado branco (feito à base de resina MF base) com o produzido 

com resina modificada que obteve maiores CA (C 1.0 % + 7.5 % AA), realizaram-se ensaios de 

acordo com a norma EN438-2. Na Tabela 15 à Tabela 19 estão apresentados os vários ensaios 

físicos realizados aos termolaminados produzidos.  

Tabela 15- Testes de resistência de água em ebulição, calor seco, risco e vapor de água.

Termolaminado 
Água em 
ebulição 

Calor 
seco 

Vapor de 
água 

Branco 4 4 3 

C 1.0 % + 7.5 % AA 5 4 5 

5- Nenhuma mudança visível; 4-ligeira mudança de brilho e/ou cor somente visível em certos 

ângulos; 3- moderada mudança no brilho e/ou cor; 2- acentuada mudança no brilho e/ou cor. 

Na tabela anterior verifica-se que o termolaminado C 1.0 % + 7.5 % AA apresentou uma melhoria 

face ao produzido com resina MF base nos ensaios de água em ebulição, calor seco e vapor de 

água. Nos ensaios de água em ebulição e vapor de água, o novo termolaminado não apresentou 

nenhuma mudança visível, enquanto que o HPL branco teve uma ligeira mudança de brilho e/ou 

cor somente visível em certos ângulos no ensaio de água em ebulição e teve uma moderada 

mudança no brilho e/ou cor no ensaio de vapor de água. O facto de o termolaminado produzido 

com resina modificada ser hidrofóbico terá contribuído para o bom desempenho nestes dois 

testes. Ambos os termolaminados obtiveram a mesma classificação no ensaio ao calor seco em 

que apenas se verificou uma ligeira mudança de brilho e /ou cor somente visível em certos 

ângulos.  
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Tabela 16- Teste de resistência ao risco. 

Termolaminado Risco 

Branco 2 

C 1.0 % + 7.5 % AA 4 

2- Riscos descontínuos a 1 N e dois círculos contínuos a 2 N; 4- Riscos descontínuos a 4 N e dois 

círculos contínuos a 6 N. 

Quanto ao ensaio de risco, o branco apresentou uma resistência ao risco de grau 2, que foi um 

resultado pior que o novo termolaminado, que apresentou grau 4. 

Tabela 17- Testes de resistência à abrasão e impacto. 

Termolaminado 
Abrasão 

(número de rotações) 
Resistência ao impacto  

(N) 

Branco 1675 25 

C 1.0 % + 7.5 % AA 500 40 

A adição de 1.0 % de CG e 7.5 % de AA à resina de impregnação provocou um melhoramento da 

resistência do termolaminado: de 25 N para 40 N.  

O branco atingiu as 1675 rotações no ensaio de teste à abrasão e o termolaminado modificado 

atingiu apenas 500 rotações. Este teste foi o único em que o novo HPL apresentou piores 

resultados que o padrão. 

Tabela 18- Teste de resistência à sujidade. 

Termolaminado Café Graxa NaOH H2O2 Acetona 

Branco 5 5 4 5 5 

C 1.0 % + 7.5 % AA 5 5 5 5 5 

5- Nenhuma mudança visível; 4-ligeira mudança de brilho e/ou cor somente visível em certos 

ângulos. 

O C 1.0 % + 7.5 % AA não apresentou nenhuma mudança visível nos testes de resistência à 

sujidade. O branco também apresentou este resultado, excetuando-se no teste de resistência 

à mancha de NaOH que provocou uma ligeira mudança de brilho e/ou cor somente visível em 

certos ângulos. 

Tabela 19- Testes à cor. 

Parâmetro 
Valor lido 

(UC) 

Δ𝐿∗ -1.97 

Δ𝑎∗ -1.62 

Δ𝑏∗ -0.92 

Os valores apresentados para ΔL∗, Δa∗ e Δb∗ foram calculados através da diferença do valor lido 

pelo colorímetro no termolaminado com 1.0 % de CG e 7.5 % de AA relativamente ao branco. 
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Para o que o novo termolaminado seja considerado de cor idêntica ao branco seria necessário 

que todos os parâmetros do teste à cor tivessem um modulo inferior a 1 UC. Tal só aconteceu 

para o parâmetro Δ𝑏∗, que significa que o termolaminado preservou a componente que lhe 

atribui as cores azul e amarelo. Como os valores de Δ𝑙∗ e Δ𝑎∗ são inferiores a 1 UC, o 

termolaminado C 1.0 % + 7.5 % AA é menos luminoso e menos vermelho, ou mais branco e mais 

verde. O valor da diferença de cor obtida (Δ𝐸) foi de 2.71 UC. 

4.6 Espectrofotometria de infravermelho próximo 

Os resultados obtidos na análise dos espectros eletromagnéticos NIR para determinar o RC do 

1º banho de impregnação, o RC do 2º banho de impregnação e o VC do 2º banho de impregnação 

estão apresentados na Tabela 20. 

Tabela 20- Valores de  𝑅2 e 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 obtidos para os diferentes tratamentos de espectros e 

para determinação de 𝑅𝐶1, 𝑅𝐶2 e 𝑉𝐶. 

Pré-tratamento 
𝑹𝟐 

(%𝑹𝑪𝟏) 
𝑹𝑴𝑺𝑬𝑪𝑽 
(%𝑹𝑪𝟏) 

𝑹𝟐 
(%𝑹𝑪𝟐) 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝑪𝑽 
(%𝑹𝑪𝟐) 

𝑹𝟐 
(%𝑽𝑪) 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝑪𝑽 
(%𝑽𝑪) 

Método 1 68.49 1.84 42.90 1.01 42.89 1.01 

Método 2 86.02 1.25 75.19 1.08 75.19 1.08 

Método 3 83.22 1.62 71.93 1.57 76.99 1.42 

Método 4 85.06 1.56 42.13 1.58 42.31 1.58 

Método 5 87.61 1.14 71.28 0.77 71.28 0.77 

Método 6 89.42 1.24 88.61 1.05 95.19 0.40 

Método 7 84.06 1.01 22.68 1.10 72.90 0.65 

A linha sombreada a cor verde na Tabela 20 aponta para o método que gerou melhores valores 

de 𝑅2 para todas as determinações efetuadas (𝑅𝐶1, 𝑅𝐶2 e 𝑉𝐶), que foi o método 6. Este método 

consiste em aplicar um pré-tratamento que envolve retirar do modelo de calibração amostras 

de espectros NIR com valores repetidos e ainda retirar as duas amostras espectrais com maior 

módulo da diferença entre o valor previsto e o valor real. 

Os intervalos espectrais que geraram os valores para o método 6 estão apresentados na Tabela 

21. 

Tabela 21- Intervalos espectrais obtidos pelo método iPLS que geraram os melhores valores 

para o 𝑅2e 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 para determinação de diferentes parâmetros de análise de papel 

impregnado do 1º e 2º banho. 

Determinação Intervalos obtidos pelo o método iPLS (cm-1) 

𝑅𝐶1 
5600-5800; 6600-7000; 9200-9600; 10000-10200; 11200-11400; 11800-
12000 

𝑅𝐶2 
4200-4400; 4800-5200; 6200-6400; 8600-8800; 9000-9600; 9800-
10000;11400-11600 

𝑉𝐶 4600-4800; 5000-5400; 5600-6200; 8000-8200 
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Para o caso do 𝑅𝐶1 obtiveram-se bandas na região dos 5600-5800 e 6600-7000 cm-1. A primeira 

região encontra-se próxima da zona associada às vibrações de CH2, a segunda engloba vários 

comprimentos de onda associados a vibrações N-H, assimétricas, simétricas e combinação de 

assimétricas com simétricas [69].  

A banda 4200-4400 cm-1 apresentada para a determinação do 𝑅𝐶2 pode ser atribuída às ligações 

C-H de metileno. A banda 4800-5000 cm-1 é característica das bandas de vibração de grupos OH 

de grupos metilol com grupos amina. Na faixa de 6200-6400 encontram-se as vibrações de 

estiramento no plano e de flexão de N-H [69]. 

A única banda obtida acima dos 7000 cm-1 para determinação do VC foi a de 8200-8400 cm-1 

que, tal como a banda de 5600-6200 cm-1, identifica ligações de alongamento C-H. As vibrações 

assimétricas e de rotação de N-H surgem nos 4600-4800 cm-1. 

Nos 5100-5300 cm-1
 existe uma região atribuída ao H2O, principalmente devido à vibração de 

flexão e alongamento antissimétrico do O-H. Esta região encontra-se dentro da gama de 5000-

5400 cm-1 obtida neste trabalho pelo iPLS, o que indica que a região obtida se deve à presença 

de água nas amostras [70]. 

O modelo de calibração alcançado originou melhores valores de 𝑅2 e de 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 para 

determinação de VC do que 𝑅𝐶1 e 𝑅𝐶2 (95.19 % e 0.40 para o VC; 89.42 % e 1.24 para o 𝑅𝐶1 e 

88.61 % e 1.05 para o 𝑅𝐶2). Na análise da Tabela 21 nota-se que os modelos de calibração para 

determinação do RC do 1º e 2º banho, apresentam várias bandas na região acima dos 7000 cm-1
.  

Verifica-se que o modelo gerou vários intervalos acima da banda dos 7000 cm-1 para a 

determinação do 𝑅𝐶1 e 𝑅𝐶2, esta zona está associada ao tamanho de partícula e cor [71]. 

Fazendo uma analogia ao papel impregnado, constituído por fibras de madeira, esta gama 

deverá pertencer à cor do papel usado (vermelha) e ao grão do papel. Tal como indicado 

anteriormente, a dificuldade de criar um modelo de calibração para determinar o valor do RC 

aplicável industrialmente aos vários tipos de papel prende-se principalmente por estes dois 

fatores [62], [63].  

Uma justificação para que os modelos criados para o 𝑅𝐶1 e 𝑅𝐶2 apresentem um 𝑅2 e 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 

piores que o modelo de VC, prende-se pelo facto de se terem obtidas mais bandas acima dos 

7000 cm- 1 para os modelos de determinação do teor de resina. 

Mediante os resultados de 𝑅2 e 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 cabe à empresa validar os modelos desenvolvidos. Esta 

validação passará não só por realizar testes com papéis vermelhos, mas também outras cores e 

gramagens. 

Numa avaliação inicial realizada pela empresa através dos resultados aqui apresentados, 

sabe-se que o modelo desenvolvido para o VC foi validado. Tal não aconteceu com os modelos 
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de RC, possivelmente devido às diferenças de cor que o papel impregnado manualmente 

apresenta. 
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5 Conclusões 

Nos dias de hoje verifica-se uma procura de materiais anti-fingerprint (AF), quer pelo 

consumidor, quer pelas empresas que manufaturam produtos que ficam expostos a dedadas. 

Nos termolaminados de alta pressão (HPL) ainda não foi possível criar um produto que apresente 

esta característica. As resinas são usadas para unir as várias camadas que compõem o HPL. 

Neste trabalho testaram-se três maneiras para criar uma resina de impregnação que 

proporcione a propriedade AF a um HPL: uma foi sintetizando a resina com um aditivo em 

diferentes momentos de síntese, outra foi adicionando um aditivo no banho de impregnação e 

a terceira foi uma combinação dos dois. 

Como forma de dar mais garantias que os aditivos usados no 2º banho de impregnação ficariam 

sobre a superfície do termolaminado, testou-se a aplicação de um dos aditivos com uma pistola 

de ar comprimido. No entanto, não foi obtida uma relação do CA com a gramagem aplicada na 

superfície do termolaminado, o que serviu de indicação que a adição do aditivo MHT [uma 

microdispersão de politetrafluoroetileno (PTFE)] foi ineficaz. 

Algumas resinas sintetizadas com aditivos não puderam ser usadas para impregnar porque 

criaram duas fases distintas ou durante a fase de síntese formaram grumos que impediram o 

avanço da reação, foi o caso das resinas com etileno bis(estearamida) (EBS) e com a 

caprinoguanamina (CG) adicionada na fase A de síntese. 

A medição do ângulo de contacto (CA) foi o método adoptado para medir a capacidade AF do 

novo termolaminado. O melhor resultado obtido foi o que combinou os aditivos que atribuíram 

maior CA na impregnação do 2º banho e fase de síntese. Esse termolaminado foi constituído 

pela substituição de 7.5 % de melamina por 1.0 % de CG durante a fase C da reação e ainda 

pela adição de um produto oleofóbico comercial (AA) em 7.5 % ao 2º banho de impregnação. O 

CA obtido para a água foi de 103.6 ± 2.0°, que se encontra dentro da gama mais alta de CA 

reportada na literatura para superfícies lisas (de 95 a 115°). Para o n-hexadecano, o CA obtido 

foi de 44.9 ± 5.6°. Estes valores indicam que o termolaminado produzido está próximo de ser 

considerado de fácil limpeza.  O CA obtido usando um líquido simulador da impressão digital 

foi de 47.8 ± 1.0°, que está aquém da referência para que o HPL seja considerado AF (CA > 87°).  

Não é desejável que um novo termolaminado seja muito diferente do HPL branco em resistência 

física e cor. Por isso realizaram-se alguns testes físicos para comprar o novo HPL com o branco, 

em que se constataram algumas melhorias. Nos ensaios de água em ebulição e vapor de água, 

o termolaminado com resina modificado não apresentou nenhuma mudança visível, algo que 

não aconteceu com o branco. Isto possivelmente deve-se à hidrofobicidade do novo HPL. 

Também se verificaram melhorias quanto à resistência ao impacto e à mancha de NaOH. O 

único teste em que o ensaio padrão apresentou melhores resultados face ao termolaminado 

modificado foi no teste à abrasão (1675 face a 500 rotações). Verificou-se que mediante o valor 
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dos parâmetros de cor, o novo termolaminado não pode ser considerado da mesma cor que o 

branco porque o valor de ΔL∗ e Δa∗ em módulo foi superior ao estipulado de 1 UC. 

Uma outra componente deste trabalho foi a criação de um modelo de calibração NIR que 

permitisse determinar o teor de resina do 1º e 2º banho de impregnação (𝑅𝐶1 e 𝑅𝐶2) e o teor 

de voláteis (𝑉𝐶) do papel decorativo impregnado com resina. O modelo obteve valores de 𝑅2 e 

RMSECV de: 89.42 % e 1.24 para o 𝑅𝐶1, 88.61 % e 1.05 para o 𝑅𝐶2 e 95.19 % e 0.40 para o 𝑉𝐶. 

A construção do modelo para determinar o 𝑅𝐶1 e 𝑅𝐶2 através do método IPLS utilizou bastantes 

gamas de NIR acima dos 7000 cm-1 que indicam que a cor e o grão da fibra do papel têm 

influência no modelo. Esta situação é indesejável porque dificulta a implementação de um 

método de NIR a nível industrial para leitura destes parâmetros. Segundo a avaliação da 

empresa, o modelo obtido para o VC foi aprovado, no entanto, os modelos para determinação 

do RC terão de ser mais estudados. 

5.1 Objetivos Realizados 

O objetivo principal de produção de um termolaminado AF não foi alcançado. No entanto, 

conseguiu-se obter um termolaminado cuja capacidade AF foi melhorada relativamente ao 

material de referência.  

Também se testou o uso de uma pistola de ar comprimido para aplicar um aditivo. Apesar de 

não se ter observado uma correlação entre o CA e a gramagem de aditivo aplicado por este 

método, foi possível testar a pistola e aprender de que forma poderá ser integrada no processo 

de impregnação do papel decorativo. 

Através do uso da metodologia iPLS, foi possível concretizar o objetivo de obter 3 modelos de 

calibração de espectros NIR para determinação do 𝑅𝐶1, 𝑅𝐶2 e  𝑉𝐶. Apenas o modelo de 

determinação de VC foi aprovado para ser implementado na empresa. 

5.2 Limitações e Trabalho Futuro 

As concentrações usadas de aditivo tiveram em conta indicações dos próprios fabricantes e 

estudos realizados em outros trabalhos com HPL. Como trabalho futuro sugere-se o estudo de 

adição de maior quantidade de AA e CG à resina MF base para aumentar mais o AF dos HPL. 

Também se deve realizar uma análise económica para os HPL com os aditivos mais promissores. 

5.3 Apreciação final 

Toda a experiência que tive a estagiar na EuroResinas – Indústrias Químicas S.A. foi muito 

enriquecedora, principalmente porque foi envolta num tema com grande interesse científico e 

industrial. Apesar de não ter atingido o objetivo principal, este trabalho oferece várias 

conclusões que poderão ser usadas para se avançar mais na área do anti-fingerprint e NIR.  
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Anexo 1 Equipamento de NIR usado na aquisição 

de espectros 

O equipamento utilizado para adquirir espectros encontra-se apresentado na Figura A.1. 

 

Figura A.1- Equipamento NIR.  

A- Computador para análise de dados; B- sonda para aquisição de espectro de fundo Solvias 

Zafiro Transmission Probe 2 mm; C- Sonda para aquisição de espectros de amostra Ocean Optics 

QR400-7 VIS-BX Premium 400 μm Reflection Probe VIS/NIR 2 m; D- espectrómetro FT-NIR. 
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Anexo 2 Cálculo do coeficiente de correlação 

quadrático 

O coeficiente de correlação quadrático foi calculado tendo como base o livro de Sheldon M. 

Ross [72] e é dado pela equação 9. 

 
 𝑅2 = 1 −

𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑌𝑌
 (9) 

Em que 𝑆𝑆𝑅 é a soma dos quadrados dos resíduos da diferença entre a resposta (𝑌𝑖) e os 

estimadores dos mínimos quadrados (𝐴 + 𝐵𝑥𝑖). Esta variável pode é calculada pela expressão 

10. 

 
𝑆𝑆𝑅 = ∑ (𝑌𝑖 − 𝐴 − 𝐵𝑥𝑖)2

𝑛

𝑖=1
 (10) 

O valor de 𝑆𝑌𝑌 mede a variação dos valores da resposta face aos valores de entrada 𝑥𝑖 e calcula-

se pela equação 11. 

 
 𝑆𝑌𝑌 = ∑ (𝑌𝑖 − 𝑌)

2𝑛

𝑖=1
 (11) 

𝑌𝑖 representa o valor da resposta e 𝑌 a média desses valores.  

 

 





Desenvolvimento de uma resina de impregnação que permita a produção de um termolaminado anti-fingerprint 

Aspeto do HPL que obteve melhores ângulos de contacto 55 

Anexo 3 Aspeto do HPL que obteve melhores 

ângulos de contacto 

Na Figura A.2 está apresentado um corte do HPL produzido com a substituição de 7.5 % de 

melamina e adição de 1.0 % de CG na fase e ainda junção do aditivo AA em 7.5 % no 2º banho 

de impregnação. 

 

Figura A.2- Aspeto do HPL que gerou melhores resultados de CA. 


