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RESUMO 

 

 

 

O alto nível de poluição gerado pelo descarte inadequado de materiais 

poliméricos vem motivando pesquisas por sistemas e técnicas ambientalmente 

corretos, tais como a aplicação de polímeros biodegradáveis e a substituição dos 

sistemas de pintura à base de solventes por aqueles com alto teor de sólidos, à 

base de água ou, praticamente isentos de compostos orgânicos voláteis (VOCs) e 

curáveis por radiação. Todavia, os revestimentos poliméricos curados são 

insolúveis e infusíveis, aumentando o grau de complexidade do seu 

reprocessamento, da sua reciclagem e da degradação desejável. Assim, este 

trabalho apresenta, como objeto de contribuição científica, a obtenção de tintas 

modificadas com agentes pró-degradantes, curadas por reações químicas 

induzidas por radiação ultravioleta ou feixe de elétrons (UV/EB), para impressão 

em embalagens plásticas, biodegradáveis ou não, para produtos de baixa vida 

útil. Foram estudadas combinações de seis revestimentos, sendo um verniz não 

pigmentado e cinco tintas nas cores amarela, azul, branca, preta e vermelha; três 

agentes pró-degradantes (estearatos de cobalto, cério e manganês), cinco 

substratos poliméricos (Ecobras®, polietileno de baixa densidade e suas 

respectivas modificações com os agentes pró-degradantes). Os revestimentos 

foram aplicados nos substratos e curados por radiação UV ou EB, resultando em 

180 amostras. Estes materiais foram, então, expostos ao envelhecimento 

acelerado em câmara tipo “QUV” e à compostagem em ambiente natural. De 



 

 

modo a se compreender o efeito dos revestimentos poliméricos no processo de 

degradação das amostras, foram selecionadas aquelas com valores extremos de 

grau de conversão, a saber: amarela e preta, as quais foram expostas à 

compostagem em ambiente controlado via respirometria, reduzindo de 180 para 

16 o número de amostras. O composto orgânico gerado pelo processo de 

biodegradação foi analisado por testes de ecotoxicidade. Foi observado que a 

camada de revestimento atua como barreira que inibe a degradação do plástico 

quando exposto às intempéries. Adicionalmente, constatou-se que quanto maior o 

grau de conversão das formulações pigmentadas pastosas em sólidas durante a 

cura por radiação ultravioleta, maior foi sua mineralização em ambiente de 

compostagem. As amostras curadas por EB apresentaram menor taxa de 

biodegradação do que as curadas por UV. Isso se deu em virtude da rede de 

ligações cruzadas entre as cadeias poliméticas, geradas na cura por EB. A adição 

dos agentes pró-degradantes promoveu uma aceleração no processo de 

degradação, ocasionando, inclusive, a migração do íon metálico para o meio, 

porém sem afetar a qualidade do meio de compostagem.  
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The high level of pollution generated by the inadequate disposal of 

polymeric materials has motivated the search for environmentally friendly systems 

and techniques such as the application of biodegradable polymers and the 

replacement of the solvent-based paint systems by those with high solids content, 

based water or cured by radiation, practically free of volatile organic compounds. 

However, the cured polymer coatings are neither soluble nor molten, increasing 

the complexity of the reprocessing, recycling and degradation. Thus, this work 

aimed to develop print inks modified with pro-degrading agents, cured by 

ultraviolet radiation or electron beam, for printing or decoration in plastic packaging 

products of short lifetime, which are biodegradable or not. Six coatings (varnish 

and inks in five colors: yellow, blue, white, black and red), three pro-degrading 

agents (cobalt stearate, cerium stearate and manganese stearate), five polymeric 

substrates (Ecobras®, low density polyethylene and its respective modifications 

with pro-degrading agents). The coatings were applied to the substrates and cured 

by ultraviolet radiation or electron beam, resulting in 180 samples. These materials 

were then exposed to accelerated aging chamber, type "QUV", and composting in 

natural environment. In order to assess the effects of the polymer coatings on the 

degradation process of the specimens, only the yellow and black samples were 

exposed to a controlled composting environment via respirometry, reducing to 16 

the number of samples. The organic compound generated by the biodegradation 

process was analyzed by the ecotoxicity tests. It was observed that the coating 



 

 

layer acted as a barrier that inhibits degradation of the plastic when exposed to 

weathering. The addition of pro-degrading agents promoted acceleration in the 

degradation process, promoting the migration of the metal ion to the medium 

without affecting the final quality of the organic compost. 
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1 INTRODUÇÃO 

O consumo e a variedade de materiais poliméricos têm aumentado de 

forma exponencial desde a segunda metade do século XX, especialmente em 

virtude de sua aplicação em artigos de baixa vida útil (short lifetime products), 

como o uso em embalagens plásticas de produtos alimentícios, produtos de 

higiene pessoal e cosméticos, produtos de limpeza, entre outros. Tal fato vem 

gerando um sério problema ambiental, visto que a reciclagem destes produtos 

ainda é pouco expressiva no cenário mundial, além do que apresentam difícil 

degradabilidade quando descartados em depósitos, aterros sanitários e “lixões”. 

Neste contexto, a pesquisa por polímeros biodegradáveis é uma das 

alternativas para a redução da acumulação de plásticos nos resíduos sólidos 

urbanos (RSU), já que apresentam menor tempo de degradação quando 

comparado com os plásticos convencionais. Por outro lado, a incorporação de 

aditivos que catalisam as reações de degradação, conhecidos como agentes pró-

degradantes e que contêm sais de metais de transição, gerou um grupo de 

poliolefinas que se popularizou no mercado como plásticos oxidegradáveis. 

Não obstante o fato de os plásticos possuírem características atrativas 

frente a outros materiais, as embalagens são, em geral, revestidas por tintas de 

impressão, que tem a finalidade de proteger, embelezar ou transferir informações 

sobre os produtos nelas contidos. De maneira tradicional, as formulações de tinta 

são solubilizadas de modo a facilitar sua aplicação ao substrato. Entretanto, 

durante o processo de secagem, o solvente evapora, tornando-se uma fonte de 

contaminação ambiental. Além disso, a concentração de solvente na formulação é 

muito alta, atingindo valores de até 75% em volume.  

Com isso, o desenvolvimento de tintas de impressão com teor de 100% 

de componentes não voláteis está em contínua expansão. Neste grupo, ganham 

destaque aquelas formulações em que o filme seco se forma por reações 

químicas intra e intermoleculares, denominadas “cura”, induzidas por radiação, 
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seja luz ultravioleta (UV), luz visível de comprimentos de onda específicos ou 

feixe de elétrons (EB) emitidos por aceleradores. A aplicação destes 

revestimentos em embalagens poliméricas pode dificultar ainda mais a 

degradabilidade do plástico quando descartado em ambientes naturais, bem 

como seu reprocessamento, tendo-se em vista que os produtos curados 

apresentam um alto grau de reticulação, sendo assim infusíveis e insolúveis. 

Devido a estas características, as tintas fotocuradas tornam-se impurezas que 

contaminam o produto reprocessado, pois as partículas de material reticulado 

permanecem na massa do polímero termoplástico fundido. 

Esse comportamento pode ser observado tanto em plásticos 

convencionais quanto nos biodegradáveis, embora a dinâmica dessa interação 

não tenha sido ainda estudada totalmente pela comunidade científica.  

Assim, o presente estudo apresenta contribuições a este cenário de 

interações entre substrato polimérico e revestimento.  
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2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo estudar os fatores que afetam a 

degradabilidade de tintas de impressão, aplicadas a substratos poliméricos 

biodegradáveis ou não, e curadas por radiação ultravioleta ou feixe de elétrons, 

com a finalidade de reduzir do impacto ambiental resultante da dificuldade de 

degradação e reciclagem dos produtos após descarte, pela adição de agentes 

promotores da degradação. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta os princípios da interação das radiações 

ionizantes e não-ionizantes com a matéria, os principais parâmetros envolvidos na 

tecnologia de cura de materiais poliméricos por meio de reações químicas 

induzidas por luz ultravioleta (UV) ou feixe de elétrons (EB), e, por fim, os 

principais estudos relacionados à degradação de materiais poliméricos por fontes 

abióticas ou bióticas. 

 

3.1 Radiação  

Em função de sua carga elétrica, as radiações podem ser agrupadas 

em carregadas e não-carregadas, conforme ilustrado na FIG.1. 

 

 

FIGURA 1 – Classificação das radiações em função de sua carga elétrica. 
Fonte: Adaptado de Knoll (2011). 

 

Segundo Knoll (2011), a unidade prática de medição de energia 

radiativa é o elétron-volt (eV), definido como a energia cinética acumulada por um 

elétron quando acelerado em uma diferença de potencial de 1 volt. Pelo Sistema 

Internacional de Unidades (SI), emprega-se a unidade joule (J) (EQ.1). 

 

Radiações 

não-carregadas 

 

Elétrons rápidos 

 Partículas beta (+/-), elétrons energéticos 

Partículas pesadas carregadas 

 Íons energéticos (partículas alfa, prótons...) 

Radiação eletromagnética 

 Raios X, raios gama, luz ultravioleta... 

Nêutrons 

 Nêutrons rápidos, nêutrons lentos 

Radiações 

carregadas 
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1 𝑒𝑉 = 1,602 × 10−19 𝐽 (1) 

 

Ainda de acordo com o autor, a faixa de energia de interesse para 

estudos com aplicações das radiações varia de 10 eV a 20 MeV. O valor menor 

deste intervalo foi definido como a energia mínima necessária para ionizar 

materiais típicos, seja por ação direta da própria radiação ou indireta dos produtos 

secundários decorrentes da interação da radiação com a matéria. Destarte, 

radiações com energia inferior a 10 eV são consideradas não-ionizantes. A 

capacidade de penetração da radiação na matéria é, também, um fator relevante 

para o entendimento da química das radiações. Estas observações devem ser 

consideradas quando da seleção de uma fonte de radiação para uso em 

consonância com a aplicação.. 

 

3.1.1 Radiação ionizante 

Como ilustrado na FIG.1, as radiações ionizantes incluem, dentre 

outras, raios beta, raios gama de alta energia e elétrons acelerados. Neste caso, 

é comum apresentar-se a medida de dose em função da dose absorvida, em 

múltiplos da unidade gray (Gy). A dose absorvida depende, então, do material 

absorvente e da energia dos fótons/partículas incidentes (Gerber et al., 2009). Por 

definição, 1 Gy é a quantidade de energia radiante depositada por 1 J em cada 

quilograma do material absorvente (EQ.2).  

 

𝐺𝑦 =  𝐽 𝑘𝑔−1 (2) 

 

Nos aceleradores, elétrons são gerados, agrupados em feixe (electron 

beam) e acelerados em vácuo, por diferença de potencial. Uma janela de titânio 

mantém o vácuo gerado no interior do tubo acelerador, porém sem bloquear a 

passagem do feixe de elétrons. Ao atingir o alvo, os elétrons percorrem a 

espessura do material, o que faz com que haja uma interação eletrônica ao longo 

do corpo do alvo (Drobny, 2010; Rela, 2006).  
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3.1.2 Radiação não-ionizante 

As radiações não-ionizantes, representadas principalmente pela 

radiação eletromagnética, englobam, por exemplo a luz ultravioleta (UV) (FIG.1). 

Basicamente, a variação na intensidade da radiação que atinge o material é 

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a fonte e o alvo 

(Feynman et al., 2005). Essa variância é uma ordem de grandeza exponencial 

menor do que a variância dos campos elétrico e magnético separados. De 

maneira geral, a EQ.3 define matematicamente o fenômeno da propagação da 

radiação eletromagnética. 

 

𝐸 =
−𝑞

4𝜋𝜀0𝑐2

𝑑2𝑒𝑟′

𝑑𝑡2
 (3) 

 

onde: 𝐸 é o campo elétrico, 𝑞 é a carga elétrica, 𝑒𝑟′ é o vetor que aponta 

diretamente para a posição aparente (𝑟′) da carga a partir de um observador,    

𝜀0 é a constante de permissividade do vácuo, e 𝑐 é a velocidade da luz no vácuo    

(3 × 108 m s-1). 

Os parâmetros que devem ser levados em conta para a dosimetria de 

radiações não-ionizantes são tempo de irradiação e distância entre a fonte e o 

alvo. Para análise quantitativa do processo de irradiação por radiações não-

ionizantes, usa-se a grandeza irradiância, que define o nível de irradiação em 

uma superfície plana, expressa em W cm-2. Esse conceito é importante, pois se 

conserva durante todo o processo (Sliney et al., 2005). 

A radiação eletromagnética consiste de ondas movendo-se à 

velocidade da luz. O espectro eletromagnético é a representação das radiações 

em função da energia (E), do comprimento de onda (𝜆) e da frequência (𝜈). Na 

TAB.1 são apresentadas as faixas do espectro eletromagnético mais estudadas e 

com maiores aplicações práticas. 
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TABELA 1 – Valores aproximados de frequência, comprimento de onda e energia 
das principais faixas de radiação que compõem o espectro 
eletromagnético  

Classificação 𝝊  (Hz) 𝝀  (m) 𝑬 (eV) 

Corrente alternada ~ 5,0 × 101 ~ 6 × 106 ~ 2,0 × 10-13  

Radiação de ondas longas ~ 6,0 × 104 ~ 5 × 103 ~ 2,5 × 10-10  

Radiação de ondas curtas ~ 3,0 × 106 ~ 1 × 102 ~ 1,0 × 10-8 

Radiação de frequência ultra alta ~ 1,0 × 108 ~ 3 × 100 ~ 4,0 × 10-7 

Telefonia móvel ~ 3,0 × 109 ~ 1 × 10-1 ~ 1,0 × 10-5 

Micro-ondas ~ 6,0 × 109 ~ 5 × 10-1 ~ 2,0 × 10-5 

Radar ~ 3,0 × 1010 ~ 1 × 10-1 ~ 1,0 × 10-4 

Infravermelho ~ 1,0 × 1012 ~ 3 × 10-4 ~ 4,0 × 10-3 

Luz visível ~ 6,0 × 1014 ~ 5 × 10-7 ~ 3,0 × 100 

Luz ultravioleta ≥ 1,5 × 1015 ≤ 2 × 10-7 ≥ 6,0 × 100 

Raios-X ≥ 2,0 × 1017 ≤ 1 × 10-9 ≥ 1,0 × 103 

Raios gama ≥ 2,0 × 1020 ≤ 1 × 10-12 ≥ 1,0 × 106 

Fonte: Adaptado de Grupen (2010). 

 

Os valores observados na TAB.1 são derivados das EQ.4 e 5.  

 

𝐸 = ℎ 𝜐 (4) 

𝜐 𝜆 = 𝑐 (5) 

 

onde ℎ é a constante de Planck. 

Pode-se observar que somente as radiações com frequências 

inferiores a 1016 Hz são chamadas de não-ionizantes. Neste limite, encontra-se a 

região do ultravioleta do espectro eletromagnético, que pode ser subdividida 

conforme apresentado na TAB.2. 
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TABELA 2 – Subdivisões do espectro ultravioleta  

Denominação Faixa de 𝝀  (nm) Faixa de 𝑬  (eV) 

UVA 400 – 315 3,1 –   3,9 

UVB 315 – 280 3,9 –   4,4 

UVC 280 – 100 4,4 – 12,4 

Fonte: Adaptado de Grupen (2010). 

 

Além da abordagem da radiação eletromagnética como onda que se 

propaga à velocidade da luz no vácuo, também se pode associá-la ao conceito de 

estrutura quântica da luz e, por conseguinte, dos fótons como partículas. Tal 

associação pode ser constatada por meio do efeito fotoelétrico, que é o principal 

fenômeno observado em materiais quando há interação com a radiação. Neste 

caso, há emissão de elétrons quando radiações de baixos comprimentos de onda 

incidem sobre a matéria e causam sua ionização (Sorokin et al., 2007). 

 

3.1.3 Efeitos da radiação na matéria 

A exposição de sistemas complexos à radiação ionizante induz a 

formação de radicais livres, cujo tempo de vida é da ordem de milissegundos, 

podendo causar reações de oxidação nas moléculas. Elétrons acelerados, por 

exemplo, colidem com elétrons dos átomos constituintes do material-alvo, 

transferindo energia cinética e gerando íons, elétrons secundários ou átomos 

excitados (Drobny, 2010; Rela, 2006). 

Se a irradiação ocorrer em atmosfera rica em oxigênio, serão gerados 

radicais livres moleculares, como hidroxilas (𝑂𝐻∙) e superóxidos (𝑂2
∙−). Após o 

processo, estes mesmos radicais livres darão origem a espécies reativas que 

incluem peróxidos de hidrogênio (𝐻2𝑂2) e hidroperóxidos orgânicos (𝑅𝑂𝑂𝐻), os 

quais têm fortes características oxidantes (Spitz et al., 2004). Os efeitos da 

interação de radiações ionizantes podem ser reduzidos com o uso de 

antioxidantes, tais como os derivados de tióis e os sistemas metabolizadores de 

hidroperóxidos, durante o processo de irradiação. É importante destacar que os 
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efeitos da interação de radiações ionizantes com a matéria podem ocorrer até 

cerca de cinco milissegundos após a irradiação. 

As radiações não-ionizantes, como é o caso da luz ultravioleta, também 

induzem reações fotoquímicas. A absorção de radiação de baixa energia – UVA –  

com irradiância limite de 10 W cm-2 pode causar queimaduras em tecidos 

biológicos (Grupen, 2010). Também a absorção de fótons na região UVB é nociva 

aos tecidos vivos, dando origem a moléculas precursoras de neoplasias (Grupen, 

2010; Rieti et al., 2004). Já a radiação UVC tende a causar efeitos em nível 

quântico, como a excitação de níveis eletrônicos rotacionais ou vibracionais. Para 

níveis energéticos mais altos, pode-se inclusive chegar a processos ionizantes, o 

que vai depender de cada elemento. Por exemplo, átomos de carbono, oxigênio e 

nitrogênio são afetados pela luz UV somente com comprimentos de onda 

extremos, inferiores a 100 nm (Grupen, 2010). Num estágio anterior, rupturas de 

ligações moleculares podem ocorrer. A radiação UV emitida pelo sol produz 𝐻2𝑂2 

quando interage com as moléculas de oxigênio e água presentes na atmosfera. 

Este produto pode causar efeitos desde a descoloração de pigmentos e corantes 

até o enfraquecimento estrutural dos materiais. 

  

3.1.4 Aplicações industriais da radiação 

Segundo Calvo et al. ( 2012), a tecnologia de processamento por 

radiação para aplicações industriais e ambientais já é amplamente empregada, 

em particular nas seguintes áreas: reticulação do revestimento de fios e cabos 

elétricos, espumas de polietileno, pneus, componentes semicondutores e 

embalagens plásticas multicamadas; preservação e desinfestação de sementes, 

alimentos e produtos agrícolas; aumento no valor nutricional de alimentos, com a 

inativação de fatores malignos em alimentos que não contenham gordura (Kumar 

e Sharma, 2008); esterilização de tecidos humanos, produtos médicos, 

farmacêuticos e biológicos; tratamento de efluentes gasosos, com remoção de 

𝑆𝑂2 e 𝑁𝑂2, bem como de efluentes domésticos e industriais na forma líquida; 

compatibilização de materiais compósitos e nano-compósitos, baseados em 

recursos bio-renováveis ou não; membranas de troca iônica para aplicações 
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medicinais ou industriais, onde monômeros funcionais polares são enxertados, 

por copolimerização induzida por radiação, em filmes poliméricos não polares 

(Nasef, 2004); produção de nano-partículas eletrocatalíticas; beneficiamento de 

gemas e pedras preciosas; cura de tintas, adesivos e revestimentos, sendo esta 

aplicação o objeto do presente estudo.  

 

3.2 Tecnologia de cura por radiação ultravioleta ou feixe de elétrons 

(tecnologia UV/EB) 

O processo de cura por radiação envolve a conversão de uma 

formulação, seja líquida, pastosa ou pó, em um filme sólido, por meio de reações 

de polimerização induzidas por feixe de elétrons (EB), luz ultravioleta (UV) ou luz 

no espectro visível. Como as duas primeiras fontes são as mais empregadas, o 

termo tecnologia UV/EB é usado para se referir a este conjunto de técnicas de 

cura (Asif e Shi, 2004). 

A radiação UV utilizada nos processos de cura é emitida por lâmpadas 

de quartzo contendo vapor de mercúrio. A pressão do mercúrio, bem como a 

presença de haletos metálicos de ferro e gálio, por exemplo, determina a faixa 

espectral de emissão da lâmpada. O processo de cura por UV ocorre 

preferencialmente na superfície do material, sendo necessária a presença de 

fotoiniciadores, moléculas que absorvem fótons com energias específicas e 

sofrem cisão, formando radicais livres altamente reativos que dão início às 

reações de polimerização entre oligômeros e monômeros presentes do meio 

reacional (Koleske, 2002).  

Por outro lado, a cura por EB ocorre, também, em profundidade, já que 

os elétrons acelerados possuem capacidade de penetrar o material e gerar 

espécies reativas ao longo do percurso graças às interações eletrônicas. 

Como a tendência é que o equilíbrio eletrônico da formulação seja 

restabelecido, o processo de transferência energética ocorrerá em cadeia, 

gerando novas ligações químicas inter e intramoleculares, com o formato de 

rede tridimensional com alta massa molar (Drobny, 2010). 
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3.2.1 Formação de filmes poliméricos por reações químicas – cura  

Soluções de polímeros não-curados comportam-se como líquidos 

viscosos deformáveis, incapazes de suportar qualquer força além da hidrostática. 

Já durante o processo de cura, cadeias poliméricas são geradas a partir dos 

constituintes da formulação inicial, por meio de reações químicas. Observam-se, 

também, aumentos de resistência mecânica, viscosidade e massa molar, que 

podem ser observados em função do tempo de cura. Vários são os processos de 

formação de filmes decorrentes de reações de reticulação. Entretanto, o grande 

diferencial entre eles está na forma de indução da reação.  

As reações de cura podem ser induzidas por diferentes agentes 

externos, como luz, elétrons energéticos, micro-ondas, calor, catalisadores, entre 

outros. Vários autores apresentam modelos cinéticos para descrever o processo 

de cura em função da evolução temporal de algumas propriedades, como o 

próprio grau de conversão, empregando-se técnicas analíticas complementares 

(Hossain et al., 2010; Morris et al., 2009). 

O processo de cura em função das propriedades físicas da formulação 

reativa inclui algumas etapas. No início, o meio é composto de monômeros, co-

monômeros e oligômeros. Conforme a formulação é exposta ao agente indutor 

das reações químicas entre as espécies, inicia-se o processo de formação do 

polímero, acompanhado de um aumento de massa molar, viscosidade e 

temperatura de transição vítrea (Tg). Como consequência, há uma redução na 

mobilidade molecular, cujo ponto máximo é observado quando é obtido um 

elevado grau de reticulação. Dessa forma, a formulação “líquida” assume estado 

sólido ou vítreo (Vyazovkin e Sbirrazzuoli, 2006).  

Na cura induzida por radiação, o grau de conversão do líquido reativo 

em sólido polimérico, também conhecido por grau de cura, depende diretamente 

da densidade do material-alvo, da espessura da camada a ser curada e da 

energia absorvida, ou seja, da dose de radiação. A faixa de energia empregada 

na cura por EB é da ordem de 80 a 300 keV, insuficiente para atingir o núcleo 

atômico e gerar radioatividade (Rela, 2006). Na TAB.3, é apresentada correlação 

da voltagem de aceleração com a penetração do feixe de elétrons numa amostra 

que possui densidade aproximada de 1 g cm-3. 
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TABELA 3 – Penetração do feixe de elétrons em função da voltagem de 
aceleração para amostra com densidade aproximada de 1 g cm-3 

Voltagem de 
aceleração (kV) 

Penetração 
(µm) 

150 100 

175 150 

200 250 

300 500 

Fonte: Adaptado de Rela (2006). 

 

As reações de conversão não atingem 100% das unidades reativas, 

restando uma concentração considerável de insaturações químicas dos 

componentes reativos que afeta a densidade de ligações cruzadas na formulação 

pós-cura, uma vez que ainda podem reagir, de forma mais lenta e espontânea, 

com os radicais “aprisionados” no sólido reticulado. Este “aprisionamento” de 

espécies reativas ocorre por mera falta de mobilidade dos radicais, devido à 

rápida expansão da rede polimérica reticulada durante o processo de cura (Soh e 

Yap, 2004). A polimerização por radical livre induzida por luz UV apresenta 

caraterística de ser auto-acelerada e auto-desacelerada, ou seja, conforme o grau 

de conversão aumenta, a mobilidade dos radicais livres decresce (Nebioglu e 

Soucek, 2006). Com isso, há uma redução nas reações de terminação, porém 

com alta taxa de polimerização durante o processo. 

 

3.2.2 Composição das formulações curáveis por radiação  

De acordo com Salleh et al. (2011), os componentes de uma 

formulação curável por radiação são: 

 Pré-polímeros, também chamados de oligômeros. São, em geral, resinas 

acriladas, como, por exemplo, uretano-acrilatos, poliéster-acrilatos, epóxi-

acrilatos, entre outras; 

 Monômeros são ésteres do ácido acrílico usados para reduzir a viscosidade 

das formulações. São ditos diluentes reativos; 
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 Fotoiniciadores são moléculas que absorvem fótons UV, sofrem cisão 

gerando dois radicais livres que dão início rápido às reações de polimerização, 

sem participar do processo de terminação. O processo de cura EB por 

formação de radicais livres, em geral, não requer uso de fotoiniciadores; 

somente no sistema catiônico estes componentes são exigidos tanto em cura 

UV como EB. 

 Cargas e pigmentos; 

 Aditivos. 

Cada componente oferece propriedade distinta ao filme curado. Por 

exemplo, a resina, também chamada de oligômero ou pré-polímero, é o 

componente não-volátil de uma formulação convencional de tintas. Tem como 

função principal aglomerar as partículas de pigmento e oferecer resistência física 

ao filme. São classificadas de acordo com o grupo funcional: resinas acrílicas, 

resinas alquídicas, resinas epoxídicas, resinas derivadas de poliéster instaurado, 

resinas epóxi acriladas, resinas uretano acriladas, resinas poliéster acriladas etc. 

(Braithwaite et al., 1991; Fazenda, 2009). 

Assim, uma resina uretano-acrilato oferece flexibilidade ao filme, 

enquanto que uma resina epóxi-acrilato impõe dureza e resistência à abrasão. Já 

com relação aos monômeros, quanto menor a funcionalidade, mais flexível é o 

filme curado. Por outro lado, o aumento da funcionalidade do monômero promove 

aumento na densidade de reticulação, na taxa de reação, na dureza e na 

resistência a solventes (Salleh et al., 2011). 

Os principais parâmetros a serem considerados na seleção da 

composição de uma formulação incluem (Hancock e Lin, 2004): viscosidade; 

tensão superficial; tamanho de partícula; tipo de pigmento/colorante; velocidade 

da esteira; dose de radiação absorvida; inibição das reações por oxigênio; 

aderência ao substrato; saúde operacional; e escolha do equipamento adequado 

à cura. 

A viscosidade da formulação final deve ser compatível como método de 

aplicação de filme adotado. Monômeros e oligômeros são os principais atores na 

definição da viscosidade de uma composição, sendo os ésteres derivados do 
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ácido acrílico os mais empregados na indústria (Hancock e Lin, 2004; Jansen e 

Machado, 2005). Em função de suas propriedades, monômeros mono ou di-

acrilatos são muito utilizados, entretanto possuem baixa reatividade em vista da 

baixa funcionalidade. Assim, é comum incluir monômeros tri ou tetrafuncionais 

para melhorar a eficiência do processo, mesmo com aumento de viscosidade 

(Hancock e Lin, 2004; Salleh et al., 2011). Deve existir um balanço entre ambas 

as propriedades. Viscosidades muito baixas, da ordem de 1 a 8 mPa s, são 

adequadas para impressão doméstica, enquanto que, para aplicações industriais, 

opta-se por viscosidades de até 30 mPa s. Monômeros mono, di- e tri-acrilatos 

possuem viscosidades da ordem de 9, 15 e 95 mPa s, à 25ºC, respectivamente 

(Hancock e Lin, 2004). 

Outro fator que também deve ser equacionado com base no método de 

aplicação do filme de revestimento é a tensão superficial. De maneira geral, a 

tensão superficial da tinta também é afetada pela energia livre superficial do 

substrato, uma vez que dela dependem as características de molhabilidade. De 

maneira geral, a tensão superficial para tintas de aplicações industriais varia de 

23 a 30 mN m-2 (Hancock e Lin, 2004). 

Ao contrário das tintas à base de solvente, somente pigmentos podem 

ser empregados para conferir cor às formulações curáveis por radiação, uma vez 

que estes apresentam uma solidez à luz muito superior à dos colorantes. Assim, a 

inclusão de materiais particulados à composição do revestimento pode causar 

problemas durante a aplicação do filme, como o entupimento dos capilares 

durante o processo de impressão. Algumas práticas são adotadas para a redução 

do tamanho das partículas, como a moagem, por exemplo. O limite superior de    

1 µm para o tamanho da partícula é comumente adotado (Asif e Shi, 2004; 

Hancock e Lin, 2004). 

Há uma relação direta entre a viscosidade do filme aplicado e a inibição 

da cura por oxigênio. Quanto menor for a viscosidade, maior será a migração de 

oxigênio pela espessura do filme, assim tendo um impacto negativo maior nas 

propriedades finais do filme curado. Observa-se, também, uma relação 

semelhante com a densidade da composição (Hancock e Lin, 2004). Além de 

alterações de formulação, como a seleção do fotoiniciador e dos pré-polímeros, 
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alguns parâmetros adicionais podem ser ajustados, como a realização da cura em 

atmosfera de nitrogênio.  

A seleção correta dos elementos da formulação afeta diretamente a 

taxa de cura do filme de revestimento. Baixas funcionalidades do monômero e 

viscosidade dos pré-polímeros requerem uma maior dose de radiação para que a 

cura ocorra de maneira eficiente. No caso de formulações curáveis por UV, 

quanto maior a concentração de fotoiniciador, maior será o grau de reticulação em 

energias menores (Hancock e Lin, 2004). A mistura de fotoiniciadores também é 

indicada, porém deve ser adequada à janela de emissão da lâmpada UV 

empregada no processo de cura, para garantir que o máximo de absorção do 

fotoiniciador esteja contido na faixa de comprimentos de onda emitida pela fonte. 

Por fim, a inclusão de monômeros com maior funcionalidade, preferencialmente tri 

ou tetrafuncionais, também ampliam o grau de cura das formulações, desde que 

não haja alterações significativas na sua viscosidade ou tensão superficial 

(Hancock e Lin, 2004; Jansen e Machado, 2005). Quanto maior a dose de 

radiação, maior será a dureza superficial, sendo diretamente ligada a eficiência da 

cura. Assim, um revestimento curado por EB apresentará uma estrutura 

ramificada muito mais resistente a agentes físicos degradantes externos do que 

os curados por UV (Salleh et al., 2011).  

Os revestimentos curáveis por radiação possuem grande aderência 

aos mais diversos substratos, quando comparados com os baseados em 

solvente, em função da boa relação entre as energias superficiais do filme de 

revestimento e do substrato. Entretanto, em alguns casos, é necessário o 

tratamento da superfície, como efeito corona em plásticos (Hancock e Lin, 2004). 

No estudo conduzido por Salleh et al. (2011), formulações curáveis por EB 

apresentam uma aderência superior às recíprocas curadas por UV, e justifica-se 

dizendo que a radiação EB é capaz de atingir o substrato e gerar radicais, e que o 

contato entre os radicais do substrato com os radicais do revestimento melhora a 

interação na interface. 

Alguns componentes da composição podem ser irritantes à pele, como 

o caso dos monômeros acrílicos. Adicionalmente, quando não dimensionados 

propriamente, pode ocorrer migração de componentes da formulação para o 
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substrato, como é o caso de fotoiniciadores, ou causar odores indesejáveis 

(Hancock e Lin, 2004). 

 

3.2.3 Parâmetros inibidores da reação de cura por radiação UV/EB 

A formação da rede pode ser prejudicada pela presença de 

moléculas de oxigênio, as quais atuam como “sequestradores” (scavengers) 

de radicais fundamentais ao processo de cura. É recomendado, assim, que a 

cura ocorra em atmosfera inerte, como em nitrogênio (Rela, 2006). Os 

processos inibidores são dependentes da composição do revestimento a ser 

curado. Por exemplo, resinas com terminações acriladas são preferidas em 

relação às metacriladas, já que possuem alta taxa de reação e baixa inibição 

por oxigênio (Nebioglu e Soucek, 2006).  

Muitas formulações apresentam, ainda, agentes inibidores da 

polimerização de alta temperatura incorporados durante a síntese dos próprios 

monômeros acrilados, e que acabam por permanecer retidos no produto final, por 

exemplo, os derivados de hidroquinonas (HQ) e que atuam tanto em ambientes 

aeróbicos como anaeróbicos. Essas substâncias inibem a polimerização durante 

a síntese do monômero ou oligômero, bem como durante o período de 

armazenamento anterior ao uso (Kulkarni et al., 2013).  

Partículas inorgânicas, como sílica e fibras de vidro, e orgânicas, como 

fibras naturais e nanotubos de carbono, por exemplo, também podem ser 

adicionadas às resinas poliméricas com a intenção de se melhorar sua resistência 

mecânica (Thomas e Stephen, 2009). Entretanto, a presença de cargas nas 

formulações curáveis por radiação pode promover alterações nas condições de 

polimerização. A dispersão das partículas na matriz polimérica pode afetar a 

mobilidade molecular das espécies reativas, o que prejudicaria a cinética de cura 

do sistema (Hsieh et al., 2010; Abdalla et al., 2008).  

Outro fator inibidor do processo de cura é a presença de pigmentos na 

composição do revestimento. No caso de cura por radicais livres, os pigmentos 

escuros, como os baseados em negro de fumo, acabam por capturar os radicais 
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produzidos durante a cura induzida por radiação, e assim reduzir o grau de cura 

da formulação final (Alsop, 1996). 

  

3.2.4 Materiais curados por radiação UV/EB versus materiais curados 

termicamente 

Conforme já apresentado, fótons e elétrons são os agentes físicos 

responsáveis pelo início das reações de polimerização em formulações curáveis 

por radiação UV/EB, respectivamente, enquanto que o calor é para as 

composições termocuráveis. No primeiro caso, monômeros são empregados na 

formulação como diluentes reativos, com teor variando de 10 a 20%; já na 

segunda classe, empregam-se até 75% de solventes orgânicos com a única 

função de se reduzir a viscosidade da formulação e facilitar o alastramento da 

amostra sobre o substrato.  

O solvente é volatilizado durante o aquecimento, gerando uma 

significativa redução na espessura da camada de revestimento aplicada. Com 

isso, ocorre a formação de irregularidades superficiais decorrente do rompimento 

de minúsculas bolhas para liberação dos componentes voláteis. Esta 

irregularidade pode ocasionar o desvio da luz incidente, com diminuição do brilho. 

Assim, pode-se afirmar que para um mesmo sistema de resinas, acrílicas, por 

exemplo, o brilho do filme curado por radiação é maior do que o do filme curado 

termicamente. 

Por fim, deve-se salientar que o maior desafio da tecnologia de cura 

por UV/EB é obter produtos finais com características semelhantes às dos 

termocuráveis, principalmente as propriedades térmicas e de resistência à 

degradação por fatores físicos externos, onde grande parte dos materiais com 

revestimentos especiais, como esmaltes eletro-isolantes, por exemplo, encontram 

aplicações (Jansen e Machado, 2005), uma vez que a cura térmica se aplica a 

grupo mais extenso de formulações reativas do que o sistema de cura induzida 

por radicais livres.  
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3.2.5 Vantagens, desvantagens e aplicações da tecnologia UV/EB 

De acordo com uma pesquisa publicada pelo Radtech’s Technical 

Commitee (2005), um processo industrial de pintura de latas de alumínio com 

tintas curáveis por radiação pode apresentar uma redução de até 65% na 

emissão de gases de efeito estufa, juntamente com uma economia de 80% no 

gasto de energia elétrica, quando comparado aos sistemas tradicionais de cura 

térmica.  

Segundo Asif e Shi (2004), Naime (2009), Radtech’s Technical 

Commitee (2005) e Fela (2006), as principais características dos processos de 

cura por radiação são: 

 Sistemas ambientalmente corretos. As formulações são isentas de 

solventes de origem fóssil, apresentam baixa inflamabilidade e drástica 

redução na emissão de VOCs. A formulação não cura sem a presença da 

radiação, exigindo, assim, menor tempo em manutenção e limpeza de 

máquina após períodos de repouso, com menor geração de resíduos líquidos 

(solventes e removedores) e sólidos (panos, papéis absorventes etc). 

 Baixo consumo de energia se comparado ao custeio de condições por 

vezes necessárias à cura induzida por calor, como manutenção de túneis de 

dezenas de metros, aquecidos a temperaturas de centenas de graus célsius;  

 A cura por radiação ocorre à temperatura ambiente, tornando os sistemas 

compatíveis com substratos termossensíveis (papéis, plásticos etc.). 

 Aumento significativo de produtividade se comparado aos das técnicas 

convencionais de cura por calor, catalisador, etc) por razões como as que 

seguem: as formulações necessitam exposição à radiação da ordem de 

segundos; a velocidade de linha de produção é da ordem de metros por 

segundo; o produto curado não necessita repouso pós-cura, ou seja, está 

imediatamente pronto para ser manuseado, dobrado (papel), empilhado etc., 

economizando espaço; os equipamentos são relativamente pequenos; 

sistemas de cura de por radiação são compatíveis com todas as técnicas de 

aplicação do revestimento sobre o substrato. 



51 

 

 

 
 

A cura por feixe de elétrons, EB, apresenta algumas vantagens quando 

comparada à cura induzida por luz UV, a saber (Drobny, 2010; Rela, 2006): 

 Processo de reticulação é mais eficiente; 

 Redução dos custos de formulação devido à ausência de fotoiniciador; 

 Não há fragmentos de fotoiniciador não-reagidos aprisionados na rede 

tridimensional; 

 Cura em profundidade mesmo em camadas pigmentadas; 

 Alta produtividade: baixo tempo de cura (da ordem de centésimos de 

segundo), grande capacidade de produção.  

Por outro lado, apresenta algumas desvantagens (Drobny, 2010; Rela, 

2006): 

 Alto custo de investimento inicial; 

 Manutenção de atmosfera inerte; 

 Necessidade de licenciamento das instalações por órgãos governamentais 

ligados à área de radioproteção, além da presença constante de equipe 

especializada. 

As aplicações comerciais o processo de cura por radiação UV/EB são 

diversas, sendo as principais elencadas a seguir: revestimento/impressão em 

papéis, plásticos, metais, madeira, vidros, móveis laminados, painéis de parede, 

pisos vinílicos, pisos de madeira, acabamentos em couro; etiquetas sensíveis à 

pressão e decalques; tintas para litografia, tipografia, flexografia, rotogravura e 

serigrafia; revestimentos em CDs e fibras ópticas; cartões bancários e papel 

moeda; peças automotivas, suporte para a metalização dos refletores de luz e 

proteção para as lentes dos faróis; vernizes eletro-isolantes para componentes 

eletrônicos; montagem de componentes plásticos para a indústria médica; 

embalagens, vernizes de sobre-impressão, entre outras aplicações.  

 

3.3 Degradação de materiais poliméricos 

Polímeros são largamente empregados na indústria de transformação, 

com uma vasta gama de aplicações, que vão desde materiais de baixa vida útil, 

como embalagens de produtos plásticos e convencionais, até aplicações 
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especiais, como componentes de aeronaves e espaçonaves. A principal 

vantagem na utilização dos plásticos está na massa específica, quando 

comparada a outros materiais, como metais ou cerâmicas (Kumar et al., 2009). 

Além disso, são extremamente resistentes a fatores físicos degradantes, como à 

radiação eletromagnética.  

Degradação pode ser definida como a deterioração das propriedades 

de um material com relação aos seus valores iniciais. Quando em estágio 

avançado, a degradação leva à total perda de funcionalidade do material (Kumar 

et al., 2009). Os efeitos da degradação podem ser sentidos tanto no nível físico 

quanto químico, o que vai depender do período de exposição ao agente 

degradante. No primeiro caso, observa-se perda de propriedades mecânicas ou 

elétricas, por exemplo; já no segundo, observam-se mudanças estruturais e de 

composição molecular (Kumar et al., 2009). Em muitos casos, todavia, alterações 

físicas se devem ao processo de degradação química. Com o conhecimento dos 

mecanismos de degradação, é possível obter efeitos antagônicos: melhorar o 

desempenho do produto, por meio da sua estabilização, ou desenvolver agentes 

degradantes para a produção de materiais mais facilmente degradáveis, com 

vistas à proteção ambiental. 

Mais especificamente, a degradação polimérica é definida como um 

conjunto de reações que resultam no rompimento de ligações químicas da cadeia 

principal, o que produzirá fragmentos de baixa massa molar e/ou outros produtos 

de degradação (Lam et al., 2008). Na TAB.4 são apresentados os principais tipos 

e causas da degradação polimérica. 

Os processos degradantes possuem uma via geral de reação de 

natureza radicalar. Semelhante ao processo de cura, as reações de degradação 

também são autocatalíticas, geralmente associadas à oxidação de 

hidrocarbonetos, seja durante o próprio processamento ou no uso do material. Por 

outro lado, a estabilização de polímeros a determinado processo degradante 

também segue a mesma reação, porém com radicais distintos (Kumar et al., 

2009). Na FIG.2 é apresentado o mecanismo geral de degradação/estabilização 

de polímeros. 
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TABELA 4 – Tipos, definições e agentes causados dos principais processos 
degradantes de materiais poliméricos  

Classificação Definição Causas 

Fotodegradação Degradação associada à 
exposição à luz 

Luz, como ultravioleta ou 
luz visível 

Biodegradação, 
bioerosão ou 
biodesintegração 

Degradação cujo processo 
principal envolve agentes 
biológicos 

Micro ou macro-
organismos e suas 
enzimas 

Degradação 
térmica 

Degradação que envolve 
exposição a calor/temperatura 

Calor, como durante 
próprio processamento do 
material 

Degradação 
oxidativa 

Degradação iniciada por 
processos oxidativos 

Oxigênio e ozônio 

Degradação 
ultrassônica 

Degradação causada por 
ondas ultrassônicas 

Ultrassom 

Degradação por 
altas energias 

Degradação causada por 
radiações altamente 
energéticas 

Raios X, partículas α e β, 
raios γ 

Degradação 
química 

Degradação iniciada por 
reações de hidrólise, solvólise 
e/ou decomposição, por 
exemplo  

Ácidos, bases, sais, gases 
reativos, solventes, água, 
por exemplo 

Degradação 
mecânica 

Degradação associada à 
ruptura do material 

Stress mecânico ou fadiga, 
por exemplo, durante o 
uso ou o processamento 
do material 

Degradação 
elétrica 

Degradação associada a 
efeitos elétricos 

Campo elétrico ou 
descarga elétrica, por 
exemplo 

Degradação 
corrosiva 

Degradação associada à 
corrosão 

Plasma 

Degradação 
abrasiva 

Degradação associada a 
processos abrasivos 

Forças abrasivas, stress 
ambiental, por exemplo 

Fonte: Adaptado de Kumar et al. (2009). 
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FIGURA 2 – Processo geral da degradação e estabilização de polímeros.  
Fonte: Adaptado de Kumar et al. (2009). 

 

Alguns aditivos podem ser incorporados à formulação final para que 

alterações no tempo de vida do material plástico sejam alcançadas. Neste caso, 

estas moléculas seriam capazes de transferir energia de algum agente externo, 

como luz, calor ou radiações de alta energia, para a cadeia polimérica; também 

há a rota da dissociação molecular, por meio da qual os radicais gerados 

reagiriam com o oxigênio molecular singlete. Em ambos os casos, a reação 

principal de degradação é oxidativa. Os principais agentes degradantes, ou 

indutores da degradação de materiais poliméricos são apresentados na TAB.5. 

Em etapa posterior, o material oxidado pode vir a ser atacado por 

agentes biológicos. Neste contexto, estudos in vivo e in vitro podem ser 

encontrados na literatura, concluindo que a taxa de degradação é a mesma para 

ambos os casos (Lam et al., 2008). Entretanto, afirma-se que, para produtos com 

alta massa molar, primeiramente ocorrem reações hidrolíticas de rompimento de 

cadeias poliméricas, enquanto a biodegradação propriamente dita passa a ocorrer 

quando a massa molar numérica média (�̅�𝑛) atinge valores inferiores a                  

5 × 103 g mol-1. Com este valor de massa molar, o processo de quebra de 

ligações químicas tem continuidade, porém tendo como agentes as enzimas e as 

células de microrganismos (Lam et al., 2008).  
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TABELA 5 – Agentes indutores da degradação polimérica 

Agente 
degradante 

Mecanismo Exemplo 

Óxidos metálicos Atividade de pigmentos 
relacionada à condutividade na 
superfície 

Dióxido de titânio 

(𝑇𝑖𝑂2) 
Óxido de zinco (𝑍𝑛𝑂) 

Sais metálicos (i)   Reação de metais de 
transição  

(ii)  Decomposição de 
hidroperóxidos por íons 
metálicos 

(iii) Geração de radicais 
oxidantes com a interação 
do oxigênio molecular com 
impurezas de metais de 
transição 

(iv) Água de hidratação como 
participante de transições 
eletrônicas 

(v) Ações inerentes à força 
iônica entre íons metálicos 

Íons metálicos, 
estearatos de metais 
de transição, 
compostos baseados 
em titânio  

Compostos 
carbonílicos 

Geração de oxigênio singlete 
(1O2) 

Benzofenona, Di-
cetonas, aldeídos e 
quinonas 

Colorantes  Geração de oxigênio singlete 
(1O2) 

Antraquinona 

Fonte: Adaptado de Kumar et al. (2009). 

 

Por outro lado, há aditivos chamados de estabilizantes que acabam por 

aumentar o tempo de vida de um material, como os destacados na TAB.6. 

É comum, também, o desenvolvimento de materiais poliméricos que já 

apresentam tempo de vida controlável. Por exemplo, o poliéster alifático poli(ε-

caprolactona) (PCL) é conhecido por ter alta taxa de degradação biológica, além 

de propriedades inerentes aos plásticos convencionais, como excelente 

trabalhabilidade, baixa temperatura de fusão e alta temperatura de degradação 

térmica (Lam et al., 2008).  
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TABELA 6 – Principais elementos estabilizantes de cadeias poliméricas 

Agente 
estabilizante 

Forma de atuação Exemplos 

Bloqueadores de 
luz 

Atua como anteparo entre 
radiação e polímero 

Negro de fumo 

Absorvedores UV Absorvem comprimentos de 
onda específicos de luz UV  

Di-hidroxi-benzofenona, 
benzotriazois 

Anti-oxidantes Inibe o processo de oxidação Estabilizadores à luz 
baseados em fenóis e 
aminas bloqueados 
(HALS) 

Supressores Reage com moléculas no 
estado singlete ou triplete 
excitadas, gerando espécies 
não-reativas 

Quelatos metálicos. 

Captadores de 
radicais 

Doação de hidrogênios aos 
radicais 

Mercaptanas, quinonas, 
hidrocarbonetos 
polinucleares, HALS 

Decompositores 
de peróxidos 

Doação de elétrons para a 
geração de ânions peróxidos 

Xantatos de alquilo, anti-
oxidantes secundários 

Agentes 
nucleantes / 
Cargas 

Reduz a mobilidade de cadeia e 
a difusão de moléculas 
agressivas 

Sais metálicos, fosfatos 
cíclicos, sorbitol, 
dicarboxilatos. 

Fonte: Adaptado de Kumar et al. (2009). 

 

Na TAB.7 são apresentadas as várias técnicas de caracterização 

disponíveis para monitoramento dos processos degradantes e/ou estabilizantes. 

Por meio destas técnicas, é possível prever e descrever mecanismos das reações 

específicas de degradação. 
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TABELA 7 – Técnicas para acompanhamento da degradação ou da estabilização 
de materiais poliméricos  

Propriedade Técnica 
Morfológica Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 
Microscopia Óptica 
Fotografias 

Térmica Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 
Termogravimetria (TG) 

Mecânica Ensaios Mecânicos Universais 
Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 
Medida de dureza 

Superficial Espectrofotometria  
Espectroscopia de Raios-X por Dispersão em Energia (EDS) 

 Medida de luminância ou brilho 
Radicais Espectroscopia de Ressonância Paramagnética (EPR) 

Quimiluminescência 
Grupos Funcionais Espectroscopia na Região do Infravermelho 

Espectroscopia na Região do Ultravioleta 
Fotofosforecência 
Quimiluminescência 

Massa molar Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) 
Viscosidade 

Caracterização 
de Sub-produtos 

Cromatografia Gasosa (GC) 
Cromatografia Gasosa acoplada à Espectroscopia de Massa 
(GC-MS) 
Cromatografia Líquida (LC) 

Porcentagem de  
Degradação 

Perda de massa 

Produção de dióxido de carbono (𝐶𝑂2) 
Cromatografia líquido-sólido (LSC) 

Fonte: Adaptado de Kumar et al. (2009). 

 

3.3.1 Degradação abiótica vs. degradação biótica 

A degradação biótica está diretamente associada às características 

intrínsecas de cada material polimérico. Podem-se ter materiais que sejam 

biodegradáveis por natureza e, assim, atacados diretamente por enzimas, tais 

como amilase ou celulase, ou aqueles que necessitem de agente abiótico físico 

ou químico para que se tornem, então, bio-acessíveis. Como exemplos deste 

último grupo, podem-se citar os polímeros hidrobiodegradáveis, como poli(ácido 

lático) e poliésteres alifáticos-aromáticos, os quais possuem grupos hidrolisáveis 

e, por conseguinte, sofrem hidrólise antes do processo de biodegradação (Ojeda 

et al., 200z9). Ainda neste grupo, convém destacar os polímeros oxi-
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biodegradáveis, que apresentam substância pró-degradantes, ou pró-oxidantes 

que requerem processo oxidativo induzido por radiação UV ou calor para que 

ocorra redução de massa molar e a formação de grupos peróxidos, tornando-se 

facilmente metabolizados pelos microrganismos presentes no meio degradante. 

 A degradação abiótica é geralmente analisada pela exposição do 

material a algum agente indutor da degradação. É importante notar, todavia, que 

a taxa de degradação abiótica é totalmente dependente das condições 

geográficas e ambientais do local de exposição do filme. As técnicas de 

acompanhamento e caracterização são geralmente agrupadas em propriedades 

morfológicas, térmicas e de massa molar, conforme já apresentado na TAB.7.  

Rachaduras e fragmentação são esperadas quando o processo de 

degradação abiótico é satisfatório após determinado tempo de exposição, o que 

está diretamente relacionado à etapa de redução de massa molar, aumento de 

cristalinidade, redução de propriedades mecânicas e aumento da concentração 

de grupos carbonila (Ojeda et al., 2009). No caso específico de poliolefinas 

contendo aditivos catalisadores da degradação abiótica, foi observada a rápida 

formação de cadeias peroxidadas, cujas moléculas são mais hidrofílicas e, por 

conseguinte, capazes de ampliar a capacidade de degradação biológica em etapa 

posterior. Ainda de acordo com os autores, radiação UVA e UVB representam a 

totalidade da energia radiante, no espectro ultravioleta, emitida pelo sol que atinge 

a superfície terrestre, uma vez que os comprimentos de onda referentes à região 

UVC são absorvidos pela atmosfera. Além disso, a difusão de oxigênio no 

sentindo do interior da cadeia polimérica é relevante para as reações de 

degradação oxidativa, muito embora variações na concentração de oxigênio 

molecular não interfiram no processo total. 

Já o processo de degradação biótica é comumente acompanhado pela 

evolução da produção de dióxido de carbono, com a mineralização dos átomos de 

carbono presentes na estrutura polimérica. Neste tipo de processo, é importante 

destacar que a área superficial da amostra exposta aos micro-organismos exerce 

papel fundamental, uma vez que, quanto mais fragmentada a amostra se 

encontra, melhor será a difusão dos sub-produtos de degradação. 
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Para que o material seja mineralizado, é necessário que enzimas 

específicas sejam produzidas por micro-organismos específicos. Em geral, 

quando há compatibilidade entre o filme polimérico e o ser microbiológico, ocorre 

a formação de biofilme sobre a superfície do polímero que passa a atuar como 

substrato, fornecendo nutrientes necessários para o desenvolvimento da colônia. 

Os biofilmes podem ser vistos como pontos negros nos filmes, e são relacionados 

à presença de fungos ou bactérias. No caso de amostras de poliolefinas, 

primeiramente expostas ao processo de envelhecimento natural abiótico, os 

principais micro-organismos responsáveis pelo processo de biodegradação são 

fungos do gênero Aspergillus e Penicillium, bem como bactérias Rhodococcus e 

Nocardia. Entretanto, é necessário oferecer condições ambientais apropriadas 

para o desenvolvimento destas colônias microbianas, como temperatura e 

umidade (Ojeda et al., 2009).  

 

3.3.1.1 Degradação por radiação ultravioleta – abiótica 

A degradação por radiação ultravioleta em polímeros é um processo 

corriqueiro e inevitável quando o material está em contato direto com a luz solar. 

De maneira geral, o processo degenerativo tem início quando há moléculas 

absorvedoras de fótons UV (Kumar et al., 2009). Neste caso, espécies reativas 

são geradas quando a luz ultravioleta incide nos sítios ativos catalíticos presentes 

nos absorvedores, os quais atraem elétrons desemparelhados presentes na 

matriz polimérica (Nagai et al., 2005). Essa geração de radicais livres dará origem 

às reações de oxidação e a posterior quebra de ligações intermoleculares, 

conforme ilustrado no mecanismo generalista apresentado na FIG.2.  

De acordo com o estudo de Nagai et al. (2005), materiais com 

coeficiente de extinção alto na região do ultravioleta são passíveis de 

fotodegradação por radiação UV. Adicionalmente, deve existir maior concentração 

de espécies aceleradoras da degradação, em geral sensíveis ao oxigênio 

molecular, na superfície do material de modo que os radicais livres gerados e 

catalisados durante a irradiação possam se expandir por todas as camadas da 

cadeia polimérica, independentemente da profundidade. 
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Polímeros amplamente empregados na indústria, como é o caso das 

poliolefinas, já possuem mecanismos de fotodegradação bem definidos. A FIG.3 

apresenta o processo de degradação por luz ultravioleta para o polipropileno (PP). 

As características mais evidentes da degradação de polímeros quando expostos a 

ambientes sob irradiação por UV são foto-amarelecimento e redução das 

propriedades mecânicas. 

 

 

FIGURA 3 – Mecanismo geral da fotodegradação de PP.  
Fonte: Adaptado de Kumar et al. (2009). 
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Poli(metacrilato de metila) (PMMA) também é suscetível a reações de 

foto-degeneração, principalmente cisão na cadeia principal, rupturas completas ou 

incompletas de cadeias laterais e despolimerização (Wochnowski et al., 2005). 

Mais especificamente, por meio de técnicas espectroscópicas, após a irradiação 

UV com baixa dose e comprimentos de onda inferiores a 250 nm, observou-se a 

ruptura completa das cadeias ligadas a grupamentos ésteres. Por outro lado, para 

comprimentos de onda superiores a 250 nm, tal comportamento não é observado. 

Ainda, foi observado rearranjo molecular – reticulação – quando baixa dose de 

irradiação é utilizada entre os grupamentos ésteres de moléculas vizinhas de 

PMMA. Já em doses mais altas, a fragmentação total da cadeia polimérica foi 

observada. 

O processo de degradação por luz ultravioleta é acelerado quando 

óxidos metálicos, principalmente os de metais de transição, ou nanopartículas são 

adicionados à formulação polimérica. Devido às suas propriedades 

semicondutoras, observou-se que a incorporação de 𝑇𝑖𝑂2 à matriz de poliestireno 

(PS) ou epóxi acelerou sua degradação por luz ultravioleta em ar, com reações 

envolvendo produtos contendo grupos carbonila e liberando 𝐶𝑂2. Já 

nanopartículas de 𝑍𝑛𝑂 oferecem proteção e estabilidade à degradação de PP por 

UV, conforme revisa Kumar et al. (2009), já que se observa que, quanto maior a 

concentração do aditivo, maior o alongamento na ruptura do material polimérico 

sob irradiação constante. 

 

3.3.1.2 Biodegradação de polímeros – biótica 

A biodegradação é o processo de degradação no qual suas reações 

são catalisadas em meios bióticos, ricos em micro-organismos, que produzem 

substâncias metabólicas capazes de romper ligações químicas, conhecidas por 

enzimas. Este processo pode ocorrer naturalmente, como no solo, na água do 

mar, em rios etc., bem como em ambientes controlados em laboratório. Na FIG.4 

são apresentados os principais ambientes de biodegradação dos polímeros. 
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FIGURA 4 – Classificação dos principais ambientes para biodegradação de 
polímeros.  

Fonte: Adaptado de BASTIOLI (2005). 
 

Durante a biodegradação de materiais poliméricos, o carbono formador 

das cadeias é reinserido ao ciclo natural, por meio dos processos de 

biodeterioração, despolimerização, bioabssorção e assimilação, e mineralização. 

(Lucas et al., 2008). A FIG.5 apresenta o processo global de biodegradação, 

envolvendo tanto a etapa abiótica quanto os processos bióticos. 

 

 

FIGURA 5 – Representação esquemática do processo de biodegradação. 
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Na biodeterioração, a área superficial dos materiais biodegradáveis é 

reduzida a pequenas frações pela ação de micro-organismos decompositores 

e/ou fatores abióticos (Lucas et al., 2008). Conforme já discutido, degradação 

mecânica, fotodegradação, degradação térmica e degradação química estão 

incluídas entre os processos abióticos. Já o processo biótico é favorecido pela 

aderência de micro-organismos à superfície do material (via mecânica), pela 

produção de substâncias que alterem o potencial químico de materiais 

hidrofóbicos ou hidrofílicos (via química) ou pela produção de enzimas (via 

enzimática).  

Na etapa conhecida por despolimerização ou biofragmentação, as 

moléculas poliméricas são quebradas por secreções catalíticas produzidas por 

micro-organismos, como enzimas e radicais livres, causando uma constante 

redução da massa molar em função do tempo, originando oligômeros, dímeros e 

monômeros (Bastioli, 2005; Lucas et al., 2008).  

Enzimas são proteínas com estrutura tridimensional complexa e com 

massa molar variando de 103 a 106 g mol-1. Elas possuem sítios ativos que 

causam interação ou atividade entre enzima e substrato. Em muitos casos, essa 

atividade é altamente específica, ou seja, enzimas possuem sítios ativos que 

identificam apenas um único tipo de substrato (Bastioli, 2005). As principais 

reações do processo de interação enzima-substrato na biodegradação de 

polímeros envolvem enzimas do tipo oxiredutases e hidrolases (hidrólise 

enzimática), mono-oxigenases e di-oxigenases (oxidação enzimática) e as 

geradoras de radicais livres por fungos (oxidação radicalar) (Lucas et al., 2008). 

Poliésteres são materiais que sofrem reações por hidrólise enzimática, a lignina 

por oxidação enzimática e a celulose por oxidação radicalar (Anderson e Shive, 

2012; Lucas et al., 2008).  

Algumas moléculas podem servir de substrato celular, de modo que 

podem ser diretamente bioabsorvidas pela membrana plasmática. Em outros 

casos, as moléculas ficam apenas no meio externo, servindo de suporte à colônia, 

e então são sensíveis a outra classes de modificações químicas (Lucas et al., 

2008). Já as moléculas que forem integradas ao material celular estão 
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susceptíveis às reações metabólicas, como geração de energia e biomassa, ou 

armazenamento. Esta etapa do processo de biodegradação recebe o nome de 

assimilação (Lucas et al., 2008). As principais rotas envolvidas na assimilação 

são: respiração aeróbica, respiração anaeróbica e fermentação. Respirometria é a 

técnica mais indicada para se acompanhar estas reações em tempo real. 

Por outro lado, nem todas as moléculas são aproveitadas pelo 

metabolismo celular e são excretadas, como os ácidos orgânicos, aldeídos ou 

antibióticos. Moléculas mais simples, como 𝐶𝑂2, 𝑁2, 𝐶𝐻4, 𝐻2𝑂 e sais 

orgânicos, que são gerados a partir de processos oxidativos intracelulares, são 

também liberadas no ambiente (Lucas et al., 2008), este processo é denominado 

mineralização. 

De acordo com Anderson e Shive (2012), os principais fatores que 

afetam a biodegradação de materiais poliméricos são: 

 Permeabilidade e solubilidade em ambientes aquosos (hidrofilicidade e 

hidrofobicidade); 

 Composição química; 

 Mecanismos das reações hidrolíticas (não-catalíticas, autocatalíticas e 

enzimáticas); 

 Natureza dos aditivos (ácidos, básicos, monoméricos, solventes, fármacos); 

 Morfologia (fase cristalina e fase amorfa) 

 Dimensões (tamanho, forma, razão área/volume) 

 Porosidade; 

 Temperatura de transição vítrea; 

 Massa molar e distribuição da massa molar; 

 Fatores físico-químicos (eletronegatividade, eletropositividade, pH); 

 Condições de uso. 

Em condições ambientes, e com base nos fatores apresentados 

anteriormente, materiais contendo polímeros biodegradáveis possuem rápida 

biodegradação, comprovada pela perda de propriedades mecânicas e 

desintegração macroscópica. Já poliolefinas, como o polietileno de baixa 
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densidade (PEBD), apresentam baixa mineralização, com produção de dióxido de 

carbono da ordem de 0,14% ao ano (Bastioli, 2005).  

Não somente as características do material polimérico são importantes, 

mas as características do meio ao qual o material será exposto também 

determinam o ritmo do processo biodegradativo. No caso de materiais expostos à 

biodegradação em solo, fatores específicos interferem no processo dependendo 

do lugar de exposição, seja em sua superfície (TAB.8) ou em profundidade 

(TAB.9). 

 
TABELA 8 – Relação de fatores ambientais com possíveis efeitos degradantes da 

exposição de materiais poliméricos na superfície de solos 

Fator ambiental Efeito principal Consequência Efeitos bióticos 

Luz solar (UV) Indução de 
reações 
fotoquímicas 

Competição entre 
redução da 
massa molar 
(cisão de cadeia) 
e reticulação 

Efeito germicida com 
redução da população 
microbiana na 
superfície irradiada 

Luz solar (calor) Aumento da 
temperatura e 
indução de 
reações 
químicas 

Fusão (lesões e 
erosões), redução 
de massa molar 

Maior taxa de 
crescimento dos 
microrganismos 
termofílicos 

Chuva e irrigação Aumento da 
atividade 
hidrolítica 

Hidrólise: redução 
da massa molar e 
migração de 
plastificantes 

Crescimento 
microbiológico e início 
do processo de 
biodegradação 

Macro-
organismos 

Stress mecânico Enfraquecimento 
da estrutura por 
ação física 

Aumento da área 
superficial pode ampliar 
a taxa de 
biodegradação. 

Fonte: Adaptado de Bastioli (2005). 
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TABELA 9 – Relação de fatores ambientais com possíveis efeitos degradantes da 
exposição de materiais poliméricos no interior de solos 

Fator do solo Efeito principal Consequência Efeitos bióticos 

Textura e 
estrutura do 
solo 

Determina 
porosidade 

Textura aumenta 
abrasão 
(degradação 
mecânica) 

Porosidade controla 
circulação de água e ar. 

Calor Alteração de 
temperatura 

Temperatura 
controla taxa de 
degradação 
abiótica e a 
mobilidade das 
cadeias  

Temperatura controla a 
população 
microbiológica, a taxa 
de crescimento de cada 
espécie e a atividade 
enzimática. 

Composição do 
solo (minerais) 

Determina a 
capacidade de 
troca de cátions 

Contato entre 
polímero e solos 
arenosos pode 
ser difícil. 

Níveis altos de minerais 
na forma de cátions, 

como 𝑁𝐻4
+, 𝐾+, 𝑀𝑔2+ 

e 𝐶𝑎2+, podem ser 

fatores limitantes ao 
desenvolvimento de 
colônias de 
microrganismos. 

Matéria 
orgânica 

Fonte de 
nutrientes e 
melhor 
eficiência da 
troca catiônica 

Oferece maior 
contato entre 
polímero e solo, 
além de melhorar 
a difusão gasosa. 

Ajuda a ampliar a 
população 
microbiológica 
realmente ativa. 

Água Atividade 
hidrolítica 

Induz hidrólise, 
com redução de 
massa molar e 
migração de 
plastificantes. 

Atividade hidrolítica 
controla o crescimento 
microbiológico e a 
biodegradação: 
excesso de água pode 
causar condições 
anaeróbicas e 
prejudicar o processo. 

Componentes 
ácidos e 
básicos 

pH Induz hidrólise, 
com redução de 
massa molar. 

pH controla a 
população 
microbiológica, a taxa 
de crescimento e a 
atividade enzimática. 

Ar Determina a 
concentração de 

𝑂2 e 𝐶𝑂2 

O2 é requisito 
para a oxidação 
abiótica, 
causando 
redução de 
massa molar. 

Ar controla a taxa de 
crescimento da 
população microbiana. 

Fonte: Adaptado de Bastioli (2005). 
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3.3.2 Fatores inibidores e catalisadores da degradação em polímeros 

A TAB.4 apresenta classificação das reações de degradação em 

função do seu agente causador. Assim, os fatores que afetam a degradação 

polimérica estão intrinsecamente ligados ao ambiente de exposição e ao agente 

degradante. 

A presença de oxigênio também é parâmetro fundamental para alguns 

casos de degradação em ambiente natural. Por exemplo, em estudo com a 

degradação em ambiente de compostagem de sacolas de polietileno pós-

consumo, contaminadas com rejeitos orgânicos, verificou-se que a degradação 

anaeróbica dos restos de comida prejudica enormemente a degradação biótica 

posterior do plástico (Davis  et al., 2004).  

Alguns metais de transição, como ferro, zinco, manganês e cobre, na 

forma de íons, são catalisadores de processos degradantes por meio de reações 

de oxirredução, mesmo em quantidades baixas, da ordem de ppm (Noradoun e 

Cheng, 2005). Muitos destes metais são utilizados durante a polimerização como 

inibidores da reação, e assim permanecem no material final e podem ser ativados 

durante seu processamento, uso ou descarte. 

 

3.3.2.1 Polímeros biodegradáveis 

A incorporação de grupos ou moléculas orgânicas que sejam 

facilmente degradáveis em ambientes naturais aos materiais poliméricos origina 

os chamados polímeros biodegradáveis. Eles podem ser tanto de origem natural 

quanto sintética.  

O poli(ácido lático) (PLA) é um dos polímeros biodegradáveis mais 

estudos devido à sua biocompatibilidade, ou seja, baixa rejeição quando colocado 

em contato com sistemas biológicos vivos. Windecker et al. (2008) desenvolveram 

endopróteses metálicas expansíveis (stents) com revestimento em PLA para 

aplicações médicas de liberação controlada de fármacos e compararam sua 

eficácia com a de um polímero genérico de baixa degradabilidade, por meio de 

testes in vivo em 1707 pacientes. Durante o período do estudo, cerca de nove 

meses, não foi observado qualquer tipo de rejeição ao polímero biodegradável. 
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Adicionalmente, o processo de liberação do fármaco foi eficiente, uma vez que o 

PLA se degrada em 𝐶𝑂2 e água no período de 6 a 9 meses de exposição in vivo.  

Em outro estudo, Park et al. (2005) obtiveram micro-agulhas à base de 

PLA, poli(ácido glicol) (PGA) e seus copolímeros poli(ácido lático-co-glicol) 

(PLGA) por meio de litografia UV. PLA foi escolhido como substrato biodegradável 

por apresentar elevada resistência mecânica, custo relativamente baixo e por ser 

biocompatível. Com isso, em caso de ruptura acidental da agulha quando em 

operação em humanos, o material seria biologicamente degradado, sem causar 

efeitos colaterais. 

He et al. (2005a,b) desenvolveram redes de nanofibras de poli(ácido L-

lático)-co-poli(ε-caprolactona) (PLLA-PCL) poliméricas revestidas com colágeno 

com aplicação em cirurgias coronarianas. As propriedades mecânicas do material 

se aproximam das da artéria coronária e, assim, se mostram biocompatíveis. 

Além disso, a biodegradação in vivo do material polimérico fará com que células 

de reparação se fixem à parede coronária, maximizando a eficiência do processo 

de recuperação do paciente. 

No mesmo contexto, Bettinger et al. (2005) empregaram o elastômero 

biodegradável poli(sebacato de glicerol) (PGS) como alternativa para a fabricação 

de substratos para a engenharia de tecidos, uma vez que apresenta propriedades 

mecânicas excelentes para substituir os já existentes moldes baseados em 

poli(dimetilsiloxano) (PDMS). Durante a mineralização, é importante controlar os 

níveis de carbono e oxigênio produzidos, bem como sua migração, gerando um 

microambiente capaz de permitir o crescimento dos múltiplos tipos de células in 

vivo.  

 

3.3.2.2 Aditivos catalisadores da fotodegradação  

Assim como as reações de biodegradação podem ser aceleradas 

quando grupos facilmente metabolizados por microrganismos estão presentes na 

estrutura polimérica, aditivos catalisadores da degradação abiótica podem ser 

incorporados à formulação do produto final. É muito comum encontrar estes 

complexos moleculares em polímeros que não são rapidamente degradáveis, 
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como é o caso de poliolefinas. Seu efeito é notório quando o material é avaliado 

por técnicas termoanalíticas, como TG, ou por avaliação espectrométricas, como 

a espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

(Pielichowski e Njuguna, 2005).  

Camargo et al. (2011) e Jang et al. (2005) revisam que compostos 

contendo metais de transição, como 𝑀𝑛, 𝑀𝑜, 𝐹𝑒, 𝐶𝑜, 𝐶𝑢, 𝑍𝑛 e 𝑁𝑖, são 

catalisadores de reações oxidativas de desidrogenação para diversos polímeros 

durante a degradação térmica, e assim alterar completamente o mecanismo de 

degradação original. Estes aditivos pró-oxidantes produzem radicais livres os 

quais podem atacar as cadeias poliméricas e gerar produtos de baixa massa 

molar. Ainda, tais metais podem induzir a decomposição por hidroperóxidos 

(Benítez et al., 2013). Já de acordo com Hakkarainen et al., (2007), tais aditivos 

podem, inclusive, modificar a taxa de reações hidrolíticas quando exposição do 

material oxidado em ambiente propício à biodegradação. 

De maneira mais detalhada, quando aditivos baseados em metais de 

transição são adicionados às poliolefinas, os produtos de degradação são obtidos 

quando as reações de degradação são catalisadas pela presença de luz. Em 

seguida, há a ruptura homolítica de ligações, gerando um par de radicais livres. 

Por sua vez, tais radicais são transformados em compostos oxidados, tais como 

ésteres, álcoois, cetonas, lactonas ou grupos carboxílicos (Benítez et al., 2013).  

Segundo Albertsson et al. (2006), deve haver cuidado na utilização 

destes aditivos tidos como pró-degradantes, uma vez que, com a completa 

fragmentação e/ou biodegradação dos polímeros, podem se tornar fonte de 

contaminação do meio ambiente e prejudiciais à saúde humana. 

 

3.3.3 Mecanismos de reações de degradação polimérica  

Conforme já discutido, a compreensão do processo de degradação de 

materiais poliméricos é fundamental para o desenvolvimento de plásticos com 

tempo de vida controlável, seja estabilizando-o ou degradando-o (Kumar et al., 

2009). Sabe-se que cada material apresenta uma rota de degradação específica. 
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Além do mais, a forma de iniciação do processo também dirá muito sobre a 

cinética da reação. 

A degradação fotoinduzida de polímeros está sujeita às reações 

fotoquímicas de oxidação, como ilustra a FIG.6. 

 

 

FIGURA 6 – Diagrama dos níveis de energia para um polímero genérico e o 
oxigênio molecular. 

Fonte: Adaptado de Jørgensen et al. (2008). 

 

De acordo com a FIG.6, moléculas de oxigênio adsorbidas à molécula 

do polímero passam a seu estado excitado (singleto) por meio de transferência 

energética durante a foto-excitação do polímero. Entretanto, esta alteração a nível 

energético é possível quando o estado tripleto do polímero (𝑇1) apresenta maior 

energia do que o estado singleto do oxigênio molecular. Adicionalmente, o 

cruzamento entre sistemas nos estados 𝑆1 e 𝑇1 do polímero deve ser 

energeticamente favorável, devendo permanecer tempo suficiente no estado 𝑇1 

para ampliar a probabilidade da troca energética (Jørgensen et al., 2008). Tal 

comportamento pode ser observado na fotodegradação do PP, apresentado na 

FIG.3. 

No estudo com polímeros fotovoltaicos (PFV) empregados em células 

solares, o oxigênio singleto reage com os grupos vinilenos por reação de adição, 

produzindo dioxetano, que sofrerá cisão de cadeia e, por sua vez, produzirá 

aldeídos que podem reagir com outra molécula de oxigênio (FIG.7). 
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FIGURA 7 – Etapa de iniciação da degradação de PFV por oxigênio singleto. 
Fonte: Adaptado de Jørgensen et al. (2008). 

 

Uma vez iniciada por processos fotoquímicos, a reação representada 

na FIG.7 pode se propagar na ausência de luz, sendo catalisada quando o 

material é exposto a temperaturas superiores a 50ºC ou quando exposto a meio 

aquoso (Jørgensen et al., 2008). De maneira mais detalhada, a FIG.8 representa 

os sub-produtos da foto-oxidação de um oligômero de PFV, identificados por 

espectrometria de massa. 

 

FIGURA 8 – Estrutura molecular de um oligômero de PFV com a indicação dos 
produtos oriundos da foto-oxidação. 

Fonte: Adaptado de Jørgensen et al. (2008). 

 

É possível obter modelos cinéticos que representem diferentes 

mecanismos de degradação. Por exemplo, a EQ.6 apresenta um modelo de 

degradação térmica do tipo Arrhenius, onde a degradação é determinada por uma 
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função exponencial, sendo que 𝐸𝑎 é a energia de ativação do processo (eV), 𝑇 é 

a temperatura (K) e 𝐴 é uma constante (Jørgensen et al., 2008; Peng e Kong, 

2007). 

 

𝑘𝑑𝑒𝑔 = 𝐴𝑒(−
𝐸𝑎
𝑅𝑇)

 (6) 

 

Como a taxa de degradação é influenciada pela temperatura, pode-se 

calcular o fator de aceleração K, como apresenta a EQ.7, onde 𝑘𝐵 é a constante 

de Boltzmann (Jørgensen et al., 2008). 

 

𝐾 =
𝑘𝑑𝑒𝑔(𝑇1)

𝑘𝑑𝑒𝑔(𝑇2)
= 𝑒

[
𝐸𝑎
𝑘𝐵

(
1
𝑇2

−
1
𝑇1

)]
 (7) 

 

3.4  Contextualização do presente tema de estudo  

No resíduo sólido urbano (RSU), encontra-se uma quantidade 

significativa de materiais poliméricos, os quais apresentam difícil degradabilidade 

em depósitos, aterros sanitários e “lixões”. Nos últimos anos, a quantidade destes 

produtos poluentes aumentou significativamente, tendo-se em vista a larga 

aplicação dos polímeros em geral na forma de embalagens plásticas de artigos de 

baixa vida útil (short lifetime products) como produtos alimentícios, produtos de 

higiene pessoal e cosméticos, produtos de limpeza, dentre outros, o que vem 

gerando um sério problema ambiental, visto que ainda é pouco expressiva a 

reciclagem destas embalagens (Bardi e Rosa, 2007; Calil et al., 2007; Ruiz e 

Machado, 2005).  

Além disso, as tintas de impressão UV/EB aplicadas em embalagens 

plásticas de produtos de baixa vida útil atuam como um revestimento protetor do 

substrato plástico contra intempéries diversas. O descarte inadequado destes 

produtos no meio ambiente resulta numa agravante ainda maior, haja vista que 

muitas das embalagens plásticas disponíveis comercialmente são revestidas por 

tintas de impressão curadas por radiação (Korn, 2005). 
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Entretanto, apesar de ser uma tecnologia limpa e ambientalmente 

correta, a sua aplicação em substratos poliméricos, tais como embalagens, 

dificulta ainda mais o reprocessamento e a degradação do plástico, tendo-se em 

vista que os revestimentos curados são termofixos, apresentando um alto grau de 

ligações químicas cruzadas (cross-linking) que os torna insolúveis e infusíveis  

(Salmoria et al., 2005). Devido a estas características, as tintas fotocuradas 

tornam-se impurezas que contaminam o polímero termoplástico fundido durante o 

reprocessamento.  

Neste contexto, a pesquisa de embalagens contendo componentes que 

favoreçam a sua degradação natural no meio ambiente é um desafio e um dilema 

para estes setores, pois envolve itens que se contrapõem à função primordial da 

embalagem, isto é, a proteção e manutenção da estabilidade dos produtos nela 

contidos (Kale et al., 2007; Kijchavengkul et al., 2009). 

Para aumentar os índices de degradação de embalagens plásticas pós-

consumo descartadas no meio ambiente, várias propostas têm sido estudadas, 

entre as quais:  

a) a incorporação de substâncias que induzam processos de 

fotodegradação, como fotossensibilizantes, sais metálicos, nitrocompostos, 

quinonas, benzofenóis, entre outros. Vários autores já apresentam resultados 

dessas linhas de pesquisa (Bardi et al., 2009; Koutný et al., 2008; Kyrikou  e 

Briassoulis, 2007; Ramis et al., 2004; Wiles e Scott, 2006);  

b) a utilização de materiais poliméricos que contenham grupos hidrofílicos 

na sua estrutura (poliamidas, poliésteres, poliuretanos), predispondo-os à 

degradação pela ação da umidade do ambiente. Alguns trabalhos técnico-

científicos têm apresentado dados e discussões a respeito deste tema (Bardi 

e Rosa, 2007; Calil et al., 2007; ROSA et al., 2007; Rosa et al., 2009); 

c) o desenvolvimento de materiais mistos à base de polímeros sintéticos 

com amidos modificados, ou com outros polímeros que apresentem 

suscetibilidade natural para o ataque de micro-organismos no ambiente, os 

chamados polímeros biodegradáveis. Isto é observado nos produtos Ecoflex® 

(BASF The Chemical Company) e Ecobras® (BASF The Chemical Company 

e Corn Products Brasil), os quais são ambientalmente corretos por serem 
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compostos de materiais naturais e, assim, biodegradáveis (Kijchavengkul et 

al., 2010, 2011; Motta et al., 2009; Wang et al., 2004). 

A degradação se relaciona diretamente com perda de propriedades do 

material. Dessa forma, vários fatores podem influenciar a degradação de 

materiais quando em contato com o meio ambiente, tais como estresse mecânico 

(degradação mecânica), temperatura (degradação térmica), agentes químicos 

(degradação oxidativa), luz ultravioleta (fotodegradação) e radiação de alta 

energia (Davis e Song, 2006; Shah et al., 2008; Swain et al., 2005). Ainda, deve-

se incluir a ação dos micro-organismos, os quais acabam por causar erosão, 

fragmentação e transformação das macromoléculas em nutrientes que podem vir 

a ser absorvidos pelo ambiente na forma de biomassa e assim reincorporados ao 

ciclo natural da matéria (Bardi e Rosa, 2007; Calil et al., 2007; Kijchavengkul e 

Auras, 2008; Rosa et al., 2007; Rosa et al., 2009). Este processo é conhecido por 

degradação biológica ou biodegradação.  

O uso de substâncias que catalisam a degradação fotooxidativa de 

polímeros – os agentes pró-degradantes – geralmente metais de transição, como 

zinco, cobre, prata, cobalto, níquel, manganês e cromo, vem sendo estudado por 

diversos autores (Koutný et al., 2008; Kyrikou e Briassoulis, 2007; Wiles e Scott, 

2006). De acordo com Carlos (2007), os complexos metálicos na forma de 

carbonilas, cloretos metálicos e óxidos metálicos são propícios à reação de 

oxidação da cadeia polimérica, pois possuem grupos cromóforos – formados por 

duplas ligações. Wiles e Scott (2006) afirmam que os produtos do processo de 

degradação oxidativa catalisada pelos pró-degradantes apresentam baixa massa 

molar e podem ser facilmente biodegradados quando em contato com ambientes 

naturais, como o solo. 

Alguns aditivos comerciais atualmente disponíveis no mercado já 

apresentam esta potencialidade de auxiliar a degradação de materiais 

poliméricos. De acordo com o descrito por Koutný et al. (2008), os íons do metal 

de transição participam diretamente da decomposição dos hidroperóxidos 

gerados durante o processo de degradação dos materiais poliméricos, cujo 

processo é conhecido por ciclo Haber Weiss de decomposição de hidroperóxidos, 

e é ilustrado na FIG.9.  
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FIGURA 9 – Mecanismo de oxidação por cisão da cadeia principal de polímeros 
lineares catalisada por íons Mn2+, onde P faz referência a uma 
macromolécula  

Fonte: Adaptado de Koutný et al. (2008). 

 

Com relação à capacidade de degradação de polímeros curados por 

luz UV, poucos trabalhos na literatura têm reportado tal propriedade. Rydholm et 

al. (2005) descrevem que a variação nas frações molares dos monômeros 

tiolacrilados afeta diretamente a estrutura molecular da cadeia, refletindo no 

tempo de perda de massa total da amostra, cujos intervalos variaram entre 25 e 

100 dias. Hu et al. (2009) analisaram a influência do envelhecimento natural de 

vernizes epóxi curados por radiação UV, que reduziu significativamente as 

propriedades mecânicas após um período de 21 dias de exposição, resultado do 

surgimento de rachaduras superficiais, indicando degradação. Ainda, Ruiz e 

Machado (2005) analisaram vernizes curados por radiação UV e EB quando 

submetidos ao envelhecimento natural, onde verificaram que os revestimentos 

submetidos à radiação EB apresentaram uma resistência maior ao 

envelhecimento do que os curados por luz ultravioleta.  

Baseado nos dados e argumentos contemplados anteriormente, o 

presente trabalho vem ao encontro das políticas ambientais atualmente em voga, 

buscando apresentar uma alternativa para reduzir o tempo de permanência pós-

consumo de RSU plástico disposto no ambiente. Segundo a Pesquisa Nacional 

de Saneamento Básico (2008) (PNSB), realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, no Brasil são produzidos diariamente cerca de 260 mil 

toneladas de resíduos sólidos. Ainda, cerca de 10% do RSU é composto de 

material plástico pós-consumo, dos quais somente 18% são destinados à 

reciclagem, sendo o restante descartado no meio-ambiente. 

 

Mn
2+

 + POOH → Mn
3+

 + PO• + HO
-
 

Mn
3+

 + POOH → Mn
2+

 + PO2• + H
+ 
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3.5 Originalidade  

No RSU, encontra-se uma quantidade significativa de materiais 

poliméricos, os quais apresentam difícil degradabilidade em depósitos, aterros 

sanitários e “lixões”. Nos últimos anos, a quantidade destes produtos aumentou 

significativamente, tendo-se em vista a larga aplicação dos materiais poliméricos 

em artigos de baixa vida útil (short lifetime products), como o uso em embalagens 

plásticas para alimentos, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal e 

cosméticos, dentre outros, o que vem gerando um sério problema ambiental, visto 

que ainda é pouco expressiva a reciclagem destes produtos. 

Neste contexto, uma das alternativas para a diminuição do acúmulo de 

resíduos poliméricos oriundos do RSU tem sido o desenvolvimento de plásticos 

biodegradáveis, os quais apresentam um tempo de degradação menor. Ainda 

dentro deste cenário, pesquisas têm sido feitas com a incorporação de agentes 

pró-degradantes, contendo metais de transição não tóxicos, aos materiais 

poliméricos tradicionais, os quais catalisam as reações de degradação. 

Porém, muitas dessas embalagens plásticas são revestidas por tintas 

de impressão curadas por radiação, seja luz ultravioleta (UV) ou feixe de elétrons 

(EB). Apesar de ser uma tecnologia limpa e ambientalmente correta por não gerar 

VOCs, a aplicação destes revestimentos fotocuráveis em substratos poliméricos 

pode dificultar ainda mais sua degradabilidade e reprocessabilidade, tendo-se em 

vista que os produtos curados apresentam um alto grau de reticulação, sendo 

assim infusíveis e insolúveis. Devido a estas características, as tintas fotocuradas 

tornam-se impurezas que contaminam o produto reprocessado, pois as partículas 

de material reticulado permanecem na massa do termoplástico fundido. 

Assim, com o presente trabalho, desenvolveram-se tintas de impressão 

para revestimento de materiais poliméricos capazes de acompanhar a 

degradação das embalagens de produtos de baixa vida útil, que tenham 

comportamento apenas decorativo e, por conseguinte, sem atuar como proteção 

do plástico. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesta seção serão descritos os materiais empregados no 

desenvolvimento das formulações de revestimento e dos substratos poliméricos. 

A metodologia de desenvolvimento do projeto também será descrita nesta seção, 

juntamente com as técnicas de caracterização empregadas. 

A FIG.10 apresenta o diagrama ilustrativo das etapas de execução deste projeto. 

 

 

FIGURA 10 - Diagrama da parte experimental desenvolvida neste Projeto. 
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4.1 Materiais  

Os componentes das formulações dos revestimentos poliméricos 

desenvolvidos e suas respectivas formulações estão descritos nessa seção, bem 

como os polímeros utilizados como substratos e os aditivos pró-degradantes 

também.  

 

4.1.1 Componentes dos revestimentos poliméricos formulados 

Os seguintes materiais foram utilizados na formulação dos 

revestimentos poliméricos: 

 EBECRYL® 3720-TM20 (Cytec Industries Inc.,Woodland Park, NJ, EUA); 

 TMPTA-N (Cytec Industries Inc.,Woodland Park, NJ, EUA) CAS 15625-89-5; 

 Nicron® 674 (Luzenac America Inc., Centennial, CO, EUA), CAS 14807; 

 Pure Silicone Fluid (Clearco Products Co,. Inc., Bensalem, PA, EUA),          

CAS 63148-62-9; 

 Blenda de fotoiniciadores 35:45:20 (%m:%m:%m), respectivamente,  

ESACURE KIP 150 (Lamberti S.p.A., Gallarate, Itália), IRGACURE 184 (BASF 

SE, Ludwigshafen, Alemanha) e IRGACURE 369 (BASF SE, Ludwigshafen, 

Alemanha); 

 IRGASTAB® UV22 (BASF Schweiz AG, Basel, Suíça), CAS 7078-98-0; 

 CeraSperse® 164 (Shamrock Technologies, Inc., Newark, NJ, EUA),           

CAS 9002-88-4; 

 PolyTan® 494 N1 (Shamrock Technologies, Inc., Newark, NJ, EUA),           

CAS 8002-74-2; 

 IRGALITE® YELLOW D 1133 (BASF Canada Inc., Mississauga, ON, Canadá), 

CAS 5102-83-0; 

 IRGALITE® RUBINE D 4230 (BASF Co., Florham Park, NJ, EUA),               

CAS 5281-04-9; 

 Hostaperm Azul B2G 01-BR (Clariant International Ltd., Muttenz, Suíça),     

CAS 147-14-8;   

 Printex® 45 Powder (Evonik Industries AG, Essen, Alemanha), CAS 1333-86-4; 
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 KEMIRA® 660 RDI-S (Kemira Pigments Oy, Pori, Finlândia), CAS 13463-67-7. 

 

4.1.1.1 Resina epóxi acrilada 

No âmbito das formulações curáveis por radiação UV/EB, as resinas 

epóxi acriladas são as mais comumente empregadas. São derivadas da reação 

de ácido acrílico e éter bisfenol A. O bisfenol A (nome IUPAC: 4,4’-dihidroxi-2,2’-

difenilpropano), por sua vez, é obtido pela condensação da acetona com dois 

equivalentes de fenol. Conferem boa aderência, flexibilidade e alta resistência 

química aos produtos finais curados. Devido à presença de hidroxila α no 

grupamento acrílico, estas resinas possuem alta cinética de cura, o que vai 

depender da sua funcionalidade. Além disso, anéis aromáticos presentes na 

composição final oferecem pouca resistência ao envelhecimento natural 

(Braithwaite et al., 1991). 

De acordo com Koleske (2002), a viscosidade da resina epóxi acrilada, 

à temperatura ambiente, varia de 5 × 105 a 1 × 106 mPa s. Assim, é necessária a 

presença do diluente reativo à formulação para que a viscosidade da resina seja 

reduzida, melhorando sua trabalhabilidade. Geralmente, 20 a 30% de monômero 

acrilado são empregados como diluente reativo já adicionado à resina comercial. 

No caso específico da resina EBECRYL® 3720-TP25, foi adotado teor de 25% de 

tripropileno glicol diacrilato (TRPGDA, CAS 42978-66-5) (FIG.11). A viscosidade 

final varia entre 7 × 103 e 1,5 × 104 mPa s, à 25ºC, conforme especificação do 

produto (“EBECRYL(R) 3720-TP25,” 2009).  

O TRPGDA é largamente empregado como diluente de formulações 

acrílicas, além de ser compatível com as reações de cura por radicais livres 

induzidas por radiação UV/EB. Possui massa molar de 300 g mol-1 e viscosidade 

de 11 à 17 mPa s (“TRPGDA,” 2010). 

 

 

FIGURA 11 – Molécula do tripropileno glicol diacrilado (TRPGDA). 
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4.1.1.2 Monômero trimetilolpropano triacrilato 

Ao contrário dos solventes orgânicos (VOCs), os monômeros utilizados 

em formulações curáveis por radiação são líquidos reativos agregados com a 

função de reduzir a viscosidade dos oligômeros e aumentar sua reatividade, 

sendo incorporados à estrutura do material final. São classificados de acordo com 

sua funcionalidade, ou seja, moléculas monofuncionais possuem apenas uma 

instauração, enquanto que as multifuncionais possuem dois ou mais sítios ativos 

(Allen et al., 1991). A FIG.12 apresenta as diferenças entre as reações de 

monômeros mono- ou multifuncionais. 

O monômero trimetilolpropano triacrilato (TMPTA) é amplamente 

empregado como diluente reativo em formulações curáveis por radiação UV/EB, 

uma vez que oferece alta cinética de reação, com alta densidade de reticulação, 

além de gerar materiais com dureza elevada e alta resistência química. Possui 

excelente compatibilidade com oligômeros epóxi acrilatos e com outros 

monômeros, como o TRPGDA, massa molar de 296 g mol-1 e viscosidade entre 

80 e 135 mPa s, à 25ºC (ALLEN, N. S. et al., 1991; “TMPTA,” 2009).  

 

4.1.1.3 Talco 

Nos cenários de aplicações em tintas e vernizes, o talco atua como 

carga, o que favorece a dispersão de pigmentos e a resistência ao 

envelhecimento natural, além de oferecer propriedade de barreira e opacidade à 

camada de revestimento (Braithwaite et al., 1991; “Nicron(R) 674,” 2004).  

Segundo Braithwaite et al. (1991), o talco reduz a natureza pegajosa 

(tack) da superfície das tintas. O excesso de tack propicia a acumulação de 

partículas indesejáveis sobre a camada de tinta, que prejudicariam o seu poder 

colorífico A concentração de talco depende do binder (conjunto resina + 

monômero) empregado na formulação. Por exemplo, para formulações baseadas 

em poliésteres insaturados, a concentração varia de 20% a 44%; já em 

formulação baseadas em epóxi acriladas, essa concentração pode ser reduzida 

(contrações entre 1 a 14%), já que a molhabilidade desta é superior à da primeira. 

Esta propriedade é diretamente associada ao tamanho da partícula utilizada: 
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valores menores do que 5 µm favorecem a aderência do revestimento a 

substratos poliméricos, por exemplo. 

 

FIGURA 12 – Representação esquemática da diferença entre a reação de 
monômeros mono- e multifuncionais.  

Fonte: Adaptado de Allen et al. (1991). 
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Também pode ser empregado na indústria de transformação de 

plásticos, atuando como agente nucleante em polímeros cristalinos, como PE, PP, 

poliamidas e poliésteres (“Nicron(R) 674,” 2004).  

Os silicatos de magnésio hidratado, que incluem talco e asbesto, 

possuem estrutura fibrosa e possuem baixa interação com a água quando 

comparado a outras cargas. A variação na concentração de talco ajuda no 

controle direto da viscosidade e da tixotropia, além de ser fator essencial na 

redução de custos da formulação final (Braithwaite et al., 1991). Por outro lado, 

por apresentar baixa dureza, o talco pode modificar a dureza superficial da 

formulação. 

 

4.1.1.4 Silicone 

Algumas formulações curáveis por radiação UV/EB podem gerar 

perturbações superficiais durante seu processo de fabricação, como espumas ou 

bolhas, o que pode ser prejudicial à qualidade do produto final (Koleske, 2002). 

Aditivos derivados do poli(dimetilsiloxano) (PDMS) (FIG.13), conhecido 

popularmente por silicone, são empregados na indústria como agente 

antiespumante.  

 

 

FIGURA 13 – Fórmula estrutural do poli(dimetilsiloxano) linear.  
Fonte: Adaptado de Koleske (2002). 

 

Devido à sua estrutura, os derivados de PDMS possuem maior 

flexibilidade e resistências ao calor, intemperismo, umidade, radiação solar, 

oxidação e esforço mecânico. A presença do grupo metil causa redução da 

tensão superficial, tornando-o ideal para aplicações de liberação controlada e de 
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deslizamento (Allen et al., 1991). Apresenta diversas conformações estruturais, 

como linear, cíclico, elastômero ou resina. Na forma de fluído linear (FIG.13), o 

aditivo não possui cor ou cheiro, porém apresenta alta viscosidade cinemática, da 

ordem de 100 cm2 s-1. É inerte à maioria das formulações poliméricas e apresenta 

alta resistência à oxidação e alta estabilidade térmica (“Pure Silicone Fluid 

100,000 cSt,” 2009). De acordo com Braithwaite et al. (1991), a seleção correta do 

derivado de PDMS é crítica para o processo de impressão gráfica, já que o fluxo 

máximo de produção no menor tempo depende da viscosidade cinemática da 

formulação da tinta, diretamente associada à presença deste componente. 

 

4.1.1.5 Fotoiniciador 

De acordo com o discutido anteriormente, a seleção de fotoiniciadores 

é crítica para o processo de cura por radiação UV. De acordo com a literatura, 

para formulações não pigmentadas, a concentração ótima varia entre 2% a 5%. A 

concentração do fotoiniciador deve ser planejada de acordo com a espessura da 

camada a ser curada. Para tanto, utiliza-se o modelo proposto pela Lei de Beer-

Lambert (EQ.8), muito embora não seja o mais adequado já que não considera a 

fração da luz refletida ou desviada (Braithwaite et al., 1991). 

 

𝐼 = 𝐼𝑜𝑒−𝜀𝑑𝑐 (8) 

 

Na EQ.8, temos que 𝐼𝑜 é a intensidade da luz na superfície do filme, 𝐼 

é a intensidade da luz à uma profundidade 𝑑 a partir da superfície do filme, 𝑐 é a 

concentração de fotoiniciador e 𝜀 é o coeficiente de extinção do fotoiniciador e de 

outras espécies absorventes. Note-se que ε é dependente do comprimento de 

onda emitido pela lâmpada UV. Altos valores de ε implicam opacidade; baixos 

valores, transparentes aquele comprimento de onda. 

Quando se trabalha com formulações pigmentadas, deve-se ter em 

mente a absorção competitiva dos fótons emitidos pela fonte de radiação 

ultravioleta existente entre pigmento e fotoiniciador, uma vez que afeta 

diretamente as propriedades colorimétricas e o grau de cura da formulação 



84 

 

 

 
 

(Braithwaite et al., 1991). Assim, a seleção do fotoiniciador deve considerar 

também a janela de absorção do pigmento. De maneira prática, a faixa de 

absorção do fotoiniciador deve corresponder à de transmissão do pigmento 

considerado. 

Concentrações elevadas de fotoiniciador podem ser prejudiciais às 

propriedades finais dos produtos curados, especificamente ao envelhecimento por 

intemperismo (Allen et al., 1991). De acordo com Braithwaite et al. (1991), 

resíduos de fotoiniciador podem contribuir para o amarelecimento ou 

descoloração do filme curado. Este teor de resíduos pode ser reduzido com o 

aumento da dose de radiação recebida pela amostra.  

A dureza superficial também é uma propriedade que pode ser ajustada 

através da seleção do fotoiniciador, tanto por sua classe quanto sua 

concentração. Sabe-se que a dureza é uma medida indireta do grau de cura para 

um dado sistema resina/monômero. Quanto maior o nível de fotoiniciador e maior 

a dose de radiação, maior será o grau de cura superficial.  

Diferentes estruturas moleculares de fotoiniciadores estão disponíveis. 

Sua foto-reatividade se reduz conforme a complexidade da molécula aumenta, 

com grupos laterais competindo pela absorção de fótons. Seu estado físico 

também deve ser considerado, uma vez que, quanto maior a solubilidade do 

fotoiniciador na formulação de revestimento, maior será o contato entre as 

espécies reativas geradas pelo processo de fotoiniciação com o componente 

polimérico (Braithwaite et al., 1991).  

Dada a complexidade dos sistemas coloridos, frequentemente há 

necessidade de ser fazer a combinação de dois ou mais fotoiniciadores. Neste 

trabalho, foram empregados três: 2-hidroxi-2-metil-1-[4-(1-metilvinil)fenil] 

propanona, 1-hidroxiciclohexil fenil cetona e 2-dimetilamino-2-(4-metil-benzil)-1-(4-

morfolin-4-il-fenil)-tan-1-ona. 

O fotoiniciador 2-hidroxi-2-metil-1-[4-(1-metilvinil)fenil] propanona 

(FIG.14), comercializado com o nome de ESACURE KIP 150, é uma α-hidro-

cetona polifuncional, sendo caracterizado por alta reatividade e baixa propriedade 

de amarelecimento, com absorção máxima na região UV em 260 nm  (“Esacure 

KIP 150,” 2004; Ye et al., 2006). 
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FIGURA 14 – Estrutura do 2-hidroxi-2-metil-1-[4-(1-metilvinil)fenil] propanona e 
sua fotorreação de iniciação. 

Fonte: Adaptado de Ye et al. (2012). 

 

IRGACURE 184® pertence ao grupo das acetofenonas substituídas, 

cuja denominação correta IUPAC é 1-hidroxiciclohexil fenil cetona. A reação de 

iniciação da polimerização se dá pelo radical livre α-hidroxiciclohexil altamente 

reativo (fotoiniciador tipo 1) (Braithwaite et al., 1991; “Irgacure(R) 184,” 1994) 

(FIG.15).  

 

FIGURA 15 – Estrutura do 1-hidroxiciclohexil fenil cetona e sua fotorreação de 
iniciação. 

Fonte: Adaptado de “Irgacure® 184,” (1994). 

 

O Irgacure® 184 possui três bandas de absorção máxima: 203 nm,    

242 nm e 326 nm, com coeficientes de extinção, para os referidos comprimentos 

de onda, da ordem de 3,22 × 104, 1,83 × 104 e 5,27 × 102 L cm-1 mol-1, 

respectivamente (“Irgacure® 184,” 1994). Possui forte característica de 

antiamarelecimento e pouco odor. 

O fotoiniciador IRGACURE® 379 é exclusivo para composições 

pigmentadas. De acordo com a nomenclatura IUPAC, denomina-se 2-

dimetilamino-2-(4-metil-benzil)-1-(4-morfolin-4-il-fenil)-tan-1-ona (“Ciba® 

Irgacure® 379,” 2002) (FIG.16).  
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FIGURA 16 – Estrutura do 2-dimetilamino-2-(4-metil-benzil)-1-(4-morfolin-4-il-
fenil)-tan-1-ona. 
Fonte: Adaptado de “Ciba®  Irgacure®  379” (2002). 
 

4.1.1.6 Estabilizante UV 

Grande parte da formulação de revestimentos poliméricos curáveis por 

radiação UV/EB é formada por componentes extremamente reativos. Dessa 

forma, existe uma grande probabilidade de que as reações de polimerização se 

iniciem ainda no processo de fabricação ou no armazenamento. Por outro lado, 

espera-se que os componentes reajam de maneira eficiente para formar o filme 

sólido. Assim, a presença de moléculas que inibem a redução de insaturações 

presentes nas cadeias é altamente recomendável, desde que não concorram com 

o fotoiniciador no processo de absorção dos fótons. Estes elementos são 

conhecidos como inibidores das reações de radicais livres, ou estabilizantes UV, 

e, em geral, estão presentes na formulação com concentrações entre 50 a       

100 ppm (Allen et al., 1991).  

 Os estabilizantes UV baseados em quinona ou fenóis bloqueados 

(hindered phenols) são empregados como inibidores da polimerização prematura 

de tintas e vernizes curáveis por radiação, armazenados em condições 

adequadas. Fabricado pela BASF Schweiz AG, o Irgastab® UV 22 é 

comercializado em solução de 14% de triacrilato de glicerol propoxilado (GPTA) 

(FIG.17a), de maneira a reduzir sua viscosidade (“ IRGASTAB(R) UV 22,” 2006; 

“Solutions for Digital Printing: product selection guide,” 2011). De acordo com o 

fabricante, é recomendada uma concentração entre 0,2% a 1,5% em massa do 

produto final, sendo que valores superiores a 2% podem causar impacto negativo 

no desempenho de cura por radiação UV das formulações. 

De acordo com Tejkl et al. (2012), o nome IUPAC do princípio ativo do 

Irgastab® UV 22 é 2,3-di-terc-butil-4-benzilideno-ciclo-hexa-2,5-dienona 
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(FIG.17b). Possui funcionalidade 1, se apresenta na forma de líquido claro, com 

tonalidade entre amarelo e âmbar, e atua como inibidor de radicais livres. 

 

 

FIGURA 17. Representações esquemáticas do (a) GPTA e (b) 2,6-di-terc-butil-4-
benzilideno-ciclo-hexa-2,5-dienona.  

*   Fonte: Adaptado de Allen et al. (1991). 
 ** Fonte: Adaptado de TEJKL et al. (2012). 

 

4.1.1.7 Cera PE/PTFE 

Além de aumentar a superfície do revestimento, as ceras aumentam a 

resistência da formulação ao oxigênio molecular. Segundo estudos reportados por 

Koleske (2002), o grau de cura de uma formulação fotocurável em ar contendo 

cera é o mesmo que em atmosfera inerte. Esta função é exercida pelas ceras 

baseadas em hidrocarbonetos, ou parafina, com concentrações entre 0,2 a 2% 

(Allen et al., 1991). De acordo com o mecanismo descrito pelos autores, a cera 

tende a se concentrar na superfície do revestimento conforme o processo de cura 

avança, devido à própria reticulação progressiva do filme. 

A cera de polietileno/politetrafluoretileno (PTFE) dispersa em óleo 

vegetal oferece resistência à abrasão e ao atrito, além de reduzir a rugosidade 

superficial e aumentar o brilho (“CeraSPERSE 164: Slip / Abrasion resistence / 

gloss,” 2006). É incorporada à formulação em pequenas quantidades, que variam 

entre 3 e 5% da massa final. 

  

(a)* (b)** 
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4.1.1.8 Pigmento amarelo 

Os pigmentos amarelos representam o segundo maior grupo entre os 

pigmentos usados na indústria de tintas, com 163 variedades, a maior parte 

orgânicos. São empregados em tintas com coloração amarela, marrom, laranja e 

verde.  

Os pigmentos orgânicos são, em grande maioria, compostos azo. Por 

natureza, os pertencentes à classe monoazo possuem baixa resistência ao calor. 

Já os pigmentos amarelos diazo possuem baixa resistência à luz, sendo os mais 

indicados para aplicações na indústria de tintas (Braithwaite et al., 1991). 

Também há os pigmentos amarelos de diarileto contendo grupos azo, 

grupo conhecido por Hansa Yellows. A FIG.18 ilustra o Amarelo PY13, de acordo 

com nomenclatura no Colour Index (CI) e pertencente ao grupo dos Hansa 

Yellows. Neste último, recebe o nome de Permanent Yellow GR (Zollinger, 2003). 

Possui viscosidades e resistência térmica medianas, sendo aplicado em 

composições que requerem baixa velocidade de aplicação (Braithwaite et al., 

1991), e possui excelentes propriedades de retenção de cor e de resistência à luz 

(“GPS Safety Summary: C.I. pigment yellow 13,” 2012; Zollinger, 2003). Pela 

nomenclatura IUPAC, é chamado de 2,2’-[(3,3’-diclorobifenilo-4,4’-diilo)didiazeno-

2,1-diilo]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oxobutanamida] (“GPS Safety Summary: C.I. 

pigment yellow 13,” 2012). É obtido através da 3,3’-diclorobenzidina diazotizada 

duplamente (Zollinger, 2003).  

 

FIGURA 18 – Estrutura do pigmento amarelo IRGALITE® Yellow D 1133 (PY 13).  
Fonte: Adaptado de Braithwaite et al. (1991) e Zollinger (2003). 
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4.1.1.9 Pigmento vermelho 

Os pigmentos vermelhos, orgânicos em sua grande maioria, englobam 

244 variedades, de acordo com o Colour Index (BRAITHWAITE <i>et al.</i>, 

1991)(Braithwaite et al., 1991). São comumente formados por grupos azo. 

Entretanto, os mais populares são formados pela introdução de substituintes 

ácidos nos anéis aromáticos, originando pigmentos capazes de gerar sais 

metálicos insolúveis em água, resinas e solventes. Os principais íons metálicos 

empregados nesta substituição são 𝐵𝑎, 𝐶𝑎, 𝑆𝑟 e 𝑀𝑛, elencados em ordem 

crescente de resistência à luz (Braithwaite et al., 1991). Adicionalmente, são 

pigmentos que podem influenciar negativamente a cura de uma formulação 

pigmentada, já que atuam como inibidores ácidos. Este grupo de pigmentos é 

chamado de BON ou BONA, acrônimos para ácido betaoxinaftóico (Zollinger, 

2003), ou de azoicos laqueados (Fazenda, 2009) 

O Pigmento Vermelho 57 (FIG.19), também conhecido de Permanent 

Red 4B ou Lithol Rubine, possui sal de cálcio (57:1). De acordo com a IUPAC, 

recebe o nome de (1:1) sal de cálcio de ácido 2-naftaleno-3-hidroxi-4-[(4-metil-2-

sulfofenil) azo] (Zollinger, 2003).  

 

 

FIGURA 19 – Estrutura do pigmento vermelho IRGALITE(R) Rubide D 4320 (CI 
57:1). 

Fonte: Adaptado de Braithwaite et al. (1991) e Zollinger (2003). 
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4.1.1.10 Pigmento azul 

Os pigmentos azuis mais importantes na indústria de tintas são os 

derivados da ftalocianina (Braithwaite et al., 1991). Os derivados de cristais de 

ftalocianina de cobre são polimorfos, ou seja, adotam diversas formas estruturais 

em função da sua estabilização. São encontrados na forma α (azul com 

tonalidade vermelha), β (azul com tonalidade verde), e γ, δ e ε (formas distorcidas 

da forma α). Somente a forma β pode ser empregas em altas temperaturas, 

enquanto que a fase α não é estável in natura. Apenas as duas primeiras formas 

(α estabilizada por cloração – CI Blue 15:1 e β – CI Blue 15:3) possuem 

aplicações comerciais (Zollinger, 2003). 

O pigmento Blue 15:3 (FIG.20) é derivado de ftalocianina de cobre na 

forma β. Com leve tonalidade verde, é estável a solventes aromáticos e alta 

resistência à luz (“Hostaperm Azul B2G 01-BR,” 2008). Entretanto, por possuir 

partículas de tamanho reduzido, tendem a flocular quando incorporado às 

formulações. Outra questão ainda controversa é o impacto do pigmento na 

polimerização dos revestimentos formulados para reagir por radicais livres, uma 

vez que há indícios de que o grupo ftalocianina inicie as reações 

espontaneamente, reduzindo seu “tempo de prateleira”, porém pode ser inibido 

pela presença de oxigênio (Braithwaite et al., 1991; Fazenda, 2009). 

 

  

FIGURA 20 – Estrutura do pigmento azul Hostaperm Blue B2G (CI Blue 15:3). 
Fonte: Adaptado de Braithwaite et al. (1991), Fazenda (2009) e Zollinger (2003). 
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4.1.1.11 Pigmento preto 

A maior parte dos pigmentos pretos empregados nas formulações de 

revestimentos poliméricos deriva do negro de carbono, popularmente chamado de 

negro de fumo (Braithwaite et al., 1991). É uma molécula inorgânica que possui 

altíssima opacidade, capaz de absorver grande parte da radiação incidente, 

incluindo UV. Entretanto, esta absorção não é 100% eficiente, conforme relata 

Zollinger (2003). Por esta característica, os produtos finais pigmentados com 

negro de carbono que devem ser curados por radiação UV representam um 

desafio para as linhas de produção e de desenvolvimento.  

Este pigmento pode ser encontrado em duas formas físicas distintas: 

grânulo ou pó. A primeira forma é mais fácil de ser manipulada, porém apresenta 

baixa dispersão na formulação, sendo necessário triturá-la. Já a forma de pó 

possui características antagônicas à de grânulo. Em ambos os casos, um 

tratamento superficial pode ser necessário para facilitar a dispersão do pigmento 

(Braithwaite et al., 1991). 

Com relação à fabricação, o negro de carbono é comumente obtido 

pela queima de gás acetileno, à 1300ºC, em atmosfera controlada de ar. Com 

isso, obtém-se partículas muito pequenas, da ordem de 0,01 – 0,08 µm. É 

praticamente insolúvel em solventes ou qualquer diluente de tintas, sendo muito 

resistente a ácidos, bases e altas temperaturas, além de oferecer alta 

durabilidade. Devido às suas propriedades de dispersão, uma quantidade 

relativamente baixa deste pigmento é necessária para que se alcancem as 

propriedades desejadas nos filmes de revestimento (Braithwaite et al., 1991).   

Por ser um pigmento com características de absorção únicas, é capaz 

de desestabilizar as formulações curáveis por UV/EB devido à floculação ou, até 

mesmo, pela iniciação das reações de cura de maneira antecipada. Isto se deve 

às interações entre o meio e a superfície do negro de carbono, o qual pode conter 

espécies reativas “aprisionadas” durante o processo de fabricação (Braithwaite et 

al., 1991). Adicionalmente, atua como inibidor das reações de fotopolimerização, 

por ser um grande capturador de radicais livres. 
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Uma das formas encontradas de se minimizar o impacto negativo do 

negro de carbono nas formulações fotocuráveis é o desenvolvimento de 

fotoiniciadores que concorram de maneira mais eficiente com a larga faixa de 

absorção do pigmento. Por outro lado, é comum encontrar formulações que 

misturam o negro de carbono com outros pigmentos, de modo a reduzir a 

quantidade incorporada e, consequentemente, seu nível de absorção (Braithwaite 

et al., 1991). 

O pigmento Printex® 45 (PBK 7), fornecido em pó, é fabricado a 

temperaturas superiores a 1000ºC em atmosfera reduzida de oxigênio, resultando 

num produto contendo 98% de carbono (“Printex® 45 powder,” 2008). Em análise 

elementar realizada pelo fabricante, o produto pode conter traços de 𝑆𝑏, 𝐴𝑠, 𝐵𝑎, 

𝑃𝑏, 𝑁𝑖, 𝑆𝑒 e 𝑍𝑛 (< 10 ppm), 𝐶𝑟 (< 5 ppm), 𝐻𝑔 e 𝐶𝑑 (< 1 ppm). 

 

4.1.1.12 Pigmento branco 

A classe dos pigmentos brancos, em sua grande maioria representada 

pelo dióxido de titânio (𝑇𝑖𝑂2), corresponde aos mais importantes pigmentos 

inorgânicos, com 66% da produção mundial (Zollinger, 2003). Vale a pena 

ressaltar que não há pigmentos brancos orgânicos. Essa grande produção é 

explicada pelas ótimas propriedades ópticas oferecidas pelo 𝑇𝑖𝑂2, com índice de 

refração de 2,76, sendo o mais alto dentre todos os pigmentos conhecidos. Com 

isso, possui, também, o maior poder de opacidade dentre todos (Braithwaite et al., 

1991). De acordo com Fazenda (2009), isto ocorre porque há um maior 

espalhamento da luz quando em contato com as partículas do pigmento branco, 

ao contrário do que ocorre com os demais pigmentos.. De maneira geral, quanto 

maior o índice de refração, maior o ângulo de deflexão, diminuindo, assim, a 

possibilidade de a luz atravessar a camada de revestimento e atingir o substrato. 

O dióxido de titânio pode ser encontrado em três estados polimórficos 

cristalinos: rutilo tetragonal, prisma tetragonal ou anatase, e bruquita ortorrômbica 

(Fazenda, 2009). Entretanto, somente as duas primeiras formas são exploradas 

comercialmente, devido às suas propriedades, resumidas na TAB.10.  
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TABELA 10 – Propriedades típicas dos polimorfos de dióxido de titânio com 
aplicações comerciais 

Propriedade Anatase Rutilo 

Aparência Pó branco brilhante Pó branco brilhante 

Índice de refração 2,55 2,71 

Concentração de 𝑇𝑖𝑂2 (%) 95 – 99  80 – 98 

Densidade (g cm-3) 3,70 – 3,85 3,75 – 4,15 

Tamanho médio das partículas (nm) 140 – 150 170 – 240 

Área superficial 10 – 14  7 – 30 

Fonte: Adaptado de Fazenda (2009). 

De acordo com Braithwaite et al. (1991), ambas as estruturas 

cristalinas de 𝑇𝑖𝑂2 possuem alta absorção de fótons na região do ultravioleta, 

devido às transições eletrônicas que ocorrem entre as bandas de condução e 

valência de cada cristal. Adicionalmente, observa-se que o índice de refração na 

região UV é muito maior do que o da região visível, o que inibirá, de maneira 

eficiente, fótons UV de percorrer toda a camada de revestimento. Com isso, a 

cura de materiais poliméricos será dificultada caso sistemas de fotoiniciadores 

específicos não sejam selecionados apropriadamente. Já no caso da cura por 

feixe de elétrons (EB), 𝑇𝑖𝑂2 irá competir apenas por uma fração da energia 

incidente, proporcional à concentração do pigmento na formulação final, sem 

prejudicar o resultado final do processo de cura. 

De maneira a melhorar suas propriedades e facilitar sua dispersão na 

matriz polimérica, é comum tratar a superfície das partículas de dióxido de titânio 

com revestimentos específicos, como alumina. Este processo impede, também, 

que o dióxido de titânio seja catalisador das reações de oxidação (Braithwaite et 

al., 1991) 

O pigmento Kemira RDI-S (PW 6) é baseado em dióxido de titânio na 

forma rutilo com superfície tratada com alumina (𝐴𝑙2𝑂3), com tamanho médio de 

cristal na ordem de 220 nm (“Kemira RDI-S,” 2007). Oferece alta resistência ao 

intemperismo e alto brilho aos revestimentos.  
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4.1.2 Substratos poliméricos 

Os seguintes materiais foram utilizados como substratos poliméricos 

aos revestimentos desenvolvidos: 

 Polietileno de baixa densidade EB-853/72 (lote RSAB2A096E) (Braskem S.A., 

São Paulo, SP), obtido na forma de pellets; 

 Ecobras® (BASF S.A., São Paulo, SP), obtido na forma de filmes em bobina, 

gentilmente doados pela Corn Products do Brasil S.A. (Jundiaí, SP). 

 

4.1.2.1 Polietileno de baixa densidade 

O polietileno de baixa densidade (PEBD) (FIG.21) é uma 

macromolécula sintética obtida por reação de poli-adição do monômero etileno. É 

um dos polímeros mais consumidos no mundo, sendo, por isso, classificado como 

commodity. Graças à sua grande resistência química, principalmente a solventes, 

e baixo custo relativo, o PEBD possui aplicações diversificadas, como recipientes 

para embalagens de produtos alimentícios, farmacêuticos e químicos, filmes para 

embalagens em geral, utensílios doméstico, brinquedos etc. (Mano, 1991). O 

material possui estrutura cristalina ortorrômbica (Canevarolo Júnior, 2002). 

 

FIGURA 21 – Estruturas químicas do (a) monômero etileno e (b) polietileno. 
Fonte: Adaptado de Mano (1991). 
 

O material EB-853/72 (BRASKEM S.A., São Paulo, SP) é uma resina 

produzida sob alta pressão em reator tubular, e possui boa processabilidade e 

excelentes propriedades ópticas. Possui índice de fluidez de 2,7 g (10 min)-1, 

densidade de 0,923 g cm-3, opacidade de 4,9% e brilho a 60º de 11,2%. Aditivos 

como deslizantes e antibloqueio são incorporados para facilitar o posterior 

(a) (b) 
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processamento (“Polietileno de Baixa Densidade EB-853/72,” 2007). Não há 

informação técnica sobre a composição destes aditivos.  

 

4.1.2.2 Ecobras® 

O Ecobras® é um polímero biodegradável desenvolvido em parceria 

entre as empresas BASF e Corn Products do Brasil e disponível no mercado 

desde 2007. É uma blenda polimérica binária constituída de Ecoflex® e amido de 

milho termoplástico (TPS), com mais de 50% de matéria-prima renovável 

(“Ecobras(TM) - BASF & Corn Products,” 2008). Por sua vez, o Ecoflex®, também 

desenvolvido pela BASF, é um polímero biodegradável sintético da família dos 

poliésteres alifáticos, sendo denominado de poli(tereftalato de butileno-co-adipato) 

(PBAT) (FIG.22a) de acordo com a IUPAC (“Ecoflex,” 2012).  

Já o amido (FIG.22b) é derivado de milho regular, fabricado pela Corn 

Products do Brasil, com 73% de amilopectina (polímero ramificado com alta 

massa molar) e 27% de amilose (polímero linear de baixa massa molar). Ambos 

os polímeros são formados por unidades de D-glucopiranosilo. O uso de 

plastificantes junto ao amido melhora sua processabilidade e a flexibilidade do 

produto final, dando origem ao chamado amido termoplástico, sendo o glicerol o 

principal plastificante empregado, com concentrações entre 15% e 50% (Narayan 

et al., 2009). Anidrido maleico é empregado como agente químico para a 

obtenção de amido termoplástico modificado com grupamentos ésteres, com 

concentração variando entre 0,5% e 4%. Por fim, um iniciador de radicais livres 

via reações térmicas é adicionado, com concentração entre 0,01% a 2%, de modo 

a melhorar a resistência do material fundido (Narayan et al., 2009). 

A reação se dá entre fragmentos da resina de PBAT e os grupos 

hidroxila do amido, gerando um copolímero enxertado de amido-poliéster 

anfifílico. O teor de PBAT na composição final pode variar de 30% à 70% 

(Narayan et al., 2009).  

Para fins práticos, no transcorrer deste trabalho, o material Ecobras® 

será referenciado como blenda de PBAT/TPS. 
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FIGURA 22 – Estrutura molecular do (a) poli(tereftalato de butileno-co-adipato) 
(PBAT) ou Ecoflex® e (b) amido de milho.  

Nota: a razão m/n pode variar de 3/2 a 10/1. 
 

4.1.3 Aditivos pró-degradantes 

Os seguintes materiais foram utilizados como aditivos pró-degradantes: 

 Estearato de cobalto, lote B9408026, CAS 1002-88-6 (Strem Chemicals Inc., 

Newburyport, MA, EUA), obtido na forma de pellets; 

 Estearato de cério, lote A7591069, CAS 10119-53-6 (Strem Chemicals Inc., 

Newburyport, MA, EUA), obtido na forma de pó; 

 Aditivo d2w® (Simphony Environmental Technologies plc, Borehamwood, 

Inglaterra), na forma de pellets, cordialmente doado pela empresa Res Brasil 

Ltda. (Valinhos, SP). 

 

4.1.3.1 Estearato de cobalto 

O estearato de cobalto, aqui representado por CoSt (FIG.23), é um sal 

da família dos carboxilatos metálicos. De acordo com a IUPAC é denominado de 

octadecanoato de cobalto, com fórmula 𝐶𝑜(𝐶18𝐻35𝑂2)2 O sal utilizado apresenta 

densidade de 1,7 g cm-3, massa molar de 625,8 g mol-1 e ponto de fusão entre 

109 e 112ºC. De acordo com o fabricante, a concentração de cobalto no produto 

comercial varia de 9 a 10%. Possui coloração roxa. 

 

 

FIGURA 23 – Estrutura química do estearato de cobalto (CoSt). 

 

(a) (b) 
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4.1.3.2 Estearato de cério 

O estearato de cério III (CeSt) (FIG.24) também é um sal da família dos 

carboxilatos metálicos. Possui fórmula estrutural 𝐶𝑒(𝑂2𝐶18𝐻35)3. Apresenta 

massa molar de 990,5 g mol-1 e ponto de fusão na faixa de 120 a 124ºC. O 

produto comercial, tal como fornecido, possui de 14 a 15% de cério e apresenta 

coloração branca amarelecida. 

 

FIGURA 24 – Estrutura química do estearato de cério III (CeSt). 

 

4.1.3.3 d2w® 

É um aditivo comercial com poucas informações disponíveis, na 

literatura, sobre sua composição e estrutura. Ammala et al. (2011) descrevem que 

o produto é um masterbatch que contém sais de metais de transição, 

principalmente manganês. É utilizado em concentrações de 1 a 3% em 

poliolefinas, atuando em condições aeróbicas de compostagem como redutor da 

massa molar destes polímeros. Entretanto, há relatos da presença de 

estabilizante baseado em ácido esteárico na formulação do aditivo, que, em 

conjunto com Mn, é enxertado em matriz de polietileno de alta densidade (PEAD).  

No decorrer deste trabalho, o aditivo d2w® será representando como 

MnSt, embora a matéria-prima utilizada nas formulações deste trabalho seja o 

masterbatch fornecido pela empresa Res Brasil Ltda. 

 

4.1.4 Nomenclatura das formulações 

De maneira a facilitar a identificação dos revestimentos estudados 

quanto à radiação empregada na cura, cor, aditivo pró-degradante presente e 
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substrato serão denominadas de acordo com a expressão geral apresentada na 

EQ.9, 

 

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − cor{𝑎𝑑𝑖𝑣𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑟ó−𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒} − substrato{𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟ó−𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒}, (9) 

 

onde: 

 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 se refere à fonte de radiação empregada na cura do revestimento 

polimérico, podendo assumir as siglas 𝑈𝑉 e 𝐸𝐵, referentes à, 

respectivamente, irradiação por luz ultravioleta e irradiação por feixe de 

elétrons. 

 𝑐𝑜𝑟 identifica o revestimento, podendo assumir as siglas 𝐶𝐿, 𝑉𝐸, 𝐴𝑍, 𝐴𝑀, 𝐵𝑅 

e 𝑃𝑅, referentes, respectivamente, a clear coating (verniz não-pigmentado), 

vermelho, azul, amarelo, branco e preto. 

 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 se aplica ao filme plástico sobre o qual o revestimento foi aplicado, 

podendo ser 𝑃𝐸𝐵𝐷 e 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆, referentes a, respectivamente, polietileno 

de baixa densidade e blenda de poli(tereftalato de butileno-co-adipato)/amido 

termoplástico. 

 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟ó − 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒, quando presente, recebe a denominação de 

𝐶𝑜𝑆𝑡, 𝐶𝑒𝑆𝑡 e 𝑀𝑛𝑆𝑡, referentes a, respectivamente, estearato de cobalto, 

estearato de cério e d2w®. 

Por exemplo, seja a amostra indicada por 𝐸𝐵 − 𝐵𝑅𝐶𝑒𝑆𝑡 − 𝑃𝐸𝐵𝐷𝐶𝑜𝑆𝑡. 

Ela se refere à amostra curada por EB, de cor branca contendo estearato de 

cério, aplicada sobre filme de polietileno de baixa densidade contendo estearato 

de cobalto. 

Às amostras envelhecidas por luz UV será atribuída a letra 𝐸 − antes 

de sua denominação. Por exemplo, a amostra denominada por 𝐸 − 𝑈𝑉 − 𝐵𝑅 −

𝑃𝐸𝐵𝐷 se refere à amostra curada por UV, de cor branca, aplicada sobre filme de 

polietileno de baixa densidade e exposta à câmara de envelhecimento acelerado. 
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Com relação às amostras expostas ao ambiente de compostagem, dois 

prefixos podem ser adicionados, 𝐶 − ou 𝐷𝑀𝑅 −, os quais indicam, 

respectivamente, os processos de compostagem em  ambiente natural ou em 

laboratório. Por exemplo, 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝑈𝑉 − 𝐴𝑀 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 refere-se à amostra 

de tinta amarela curada por UV sobre substrato de polietileno de baixa densidade, 

exposta à câmara de envelhecimento acelerado por 250 h e incubada por 60 dias 

em biorreator de compostagem por respirometria direta. 

 

4.1.5 Formulação das tintas estudadas 

Com base nos materiais apresentados, foram preparados revestimentos 

poliméricos curáveis por luz ultravioleta (TAB.11, 12 e 13). 

 

TABELA 11 – Composição das formulações curáveis por radiação UV 

Denominação 

Componente 

UV-CL UV-AM UV-AZ UV-BR UV-PR UV-VE 

Teor (%m) 

Resina epóxi acrilada 82,0 54,0 54,0 39,7 56,0 54,0 

Monômero 10,0 10,0 10,0  10,0 10,0 

Talco  3,0 3,0  3,0 3,0 

Silicone  1,0 1,0  1,0 1,0 

Estabilizante UV  1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 

Fotoiniciador 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 

Cera PE/PTFE  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Pigmento amarelo  21,0     

Pigmento vermelho     2,0 21,0 

Pigmento azul   21,0  3,0  

Pigmento branco    50,0   

Pigmento preto     13,0  

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TABELA 12 – Composição das formulações curáveis por radiação UV contendo estearato de cobalto 

Denominação 

Componente 

UV-CLCoSt UV-AMCoSt UV-AZCoSt UV-BRCoSt UV-PRCoSt UV-VECoSt 

Teor (%m) 

Resina epóxi acrilada 81,0 53,0 53,0 38,7 55,0 53,0 

Monômero 10,0 10,0 10,0  10,0 10,0 

Talco  3,0 3,0  3,0 3,0 

Silicone  1,0 1,0  1,0 1,0 

Estabilizante UV  1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 

Fotoiniciador 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 

Cera PE/PTFE  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Pigmento amarelo  21,0     

Pigmento vermelho     2,0 21,0 

Pigmento azul   21,0  3,0  

Pigmento branco    50,0   

Pigmento preto     13,0  

Estearato de cobalto 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TABELA 13 – Composição das formulações curáveis por radiação UV contendo estearato de cério 

Denominação 

Componente 

UV-CLCeSt UV-AMCeSt UV-AZCeSt UV-BRCeSt UV-PRCeSt UV-VECeSt 

Teor (%m) 

Resina epóxi acrilada 81,0 53,0 53,0 38,7 55,0 53,0 

Monômero 10,0 10,0 10,0  10,0 10,0 

Talco  3,0 3,0  3,0 3,0 

Silicone  1,0 1,0  1,0 1,0 

Estabilizante UV  1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 

Fotoiniciador 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 

Cera PE/PTFE  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Pigmento amarelo  21,0     

Pigmento vermelho     2,0 21,0 

Pigmento azul   21,0  3,0  

Pigmento branco    50,0   

Pigmento preto     13,0  

Estearato de cério 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ainda, foram preparadas formulações que pudessem ser curadas por 

feixe de elétrons (TAB. 14, 15 e 16). 

TABELA 14 – Composição das formulações curáveis por radiação EB 

Denominação 

Componente 

EB-CL EB-AM EB-AZ EB-BR EB-PR EB-VE 

Teor (%m) 

Resina epóxi acrilada 90,0 62,0 62,0 47,7 65,0 62,0 

Monômero 10,0 10,0 10,0  10,0 10,0 

Talco  3,0 3,0  3,0 3,0 

Silicone  1,0 1,0  1,0 1,0 

Estabilizante UV  1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 

Cera PE/PTFE  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Pigmento amarelo  21,0     

Pigmento vermelho     2,0 21,0 

Pigmento azul   21,0  3,0  

Pigmento branco    50,0   

Pigmento preto     13,0  

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

4.2 Metodologia 

Esta seção apresenta a descrição dos métodos de caracterização dos 

materiais, bem como da aplicação dos revestimentos aos substratos e da 

exposição aos diferentes ambientes.  
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TABELA 15. Composição das formulações curáveis por radiação EB contendo estearato de cobalto 

Denominação 

Componente 

EB-CLCoSt EB-AMCoSt EB-AZCoSt EB-BRCoSt EB-PRCoSt EB-VECoSt 

Teor (%m) 

Resina epóxi acrilada 89,0 61,0 61,0 46,7 64,0 61,0 

Monômero 10,0 10,0 10,0  10,0 10,0 

Talco  3,0 3,0  3,0 3,0 

Silicone  1,0 1,0  1,0 1,0 

Estabilizante UV  1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 

Cera PE/PTFE  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Pigmento amarelo  21,0     

Pigmento vermelho     2,0 21,0 

Pigmento azul   21,0  3,0  

Pigmento branco    50,0   

Pigmento preto     13,0  

Estearato de cobalto 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TABELA 16 – Composição das formulações curáveis por radiação EB contendo estearato de cério 

Denominação 

Componente 

EB-CLCeSt EB-AMCeSt EB-AZCeSt EB-BRCeSt EB-PRCeSt EB-VECeSt 

Teor (%m) 

Resina epóxi acrilada 89,0 61,0 61,0 46,7 64,0 61,0 

Monômero 10,0 10,0 10,0  10,0 10,0 

Talco  3,0 3,0  3,0 3,0 

Silicone  1,0 1,0  1,0 1,0 

Estabilizante UV  1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 

Cera PE/PTFE  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Pigmento amarelo  21,0     

Pigmento vermelho     2,0 21,0 

Pigmento azul   21,0  3,0  

Pigmento branco    50,0   

Pigmento preto     13,0  

Estearato de cério 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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4.2.1 Técnicas de análise e caracterização 

As técnicas de análise e caracterização das matérias-primas e do 

sistema tinta-substrato estão apresentadas na presente seção. Ainda, são 

discutidas as condições de operação empregadas para cada caso. 

  

4.2.1.1 Termogravimetria (TG) 

A termogravimetria (TG) mede a variação de massa da amostra 

(perda ou ganho) em função da temperatura ou do tempo, por meio de um 

programa de temperatura. Pode-se conhecer o comportamento térmico da 

amostra, como sua estabilidade térmica, e acompanhar processos com 

variação de massa, como degradação, desidratação, oxidação, combustão ou 

desintegração (Matos e Machado, 2004). 

Neste trabalho, dois equipamentos foram utilizados:  

a) um analisador térmico diferencial simultâneo (SDTA) (FIG.25), que coleta 

dados de variação de massa (TG) e de calor (DTA) simultaneamente, 

modelo SDT Q600 (TA Instruments – Waters L.L.C., New Castle, DE, 

EUA), disponível no Laboratório de Análise Térmica, do Centro de 

Tecnologia das Radiações (CTR), do IPEN. Alíquotas de 5,0 ± 0,5 mg 

foram colocadas em cadinhos de platina, sob atmosfera dinâmica de ar de 

100 mL min-1, e aquecidos à 10ºC min-1 desde temperatura ambiente até 

850ºC.  

 

 

FIGURA 25 – Analisador térmico diferencial simultâneo (SDT) com destaque 
para os cadinhos de amostra e referência. 

Referência 

Amostra 
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b) uma termobalança Q50 (TA Instruments – Waters L.L.C., New Castle, DE, 

EUA), disponível na School of Packaging (SoP) da Michigan State 

University (East Lansing, MI, EUA) (MSU). As amostras foram aquecidas à 

10ºC min-1, em ar, até 450ºC. Ao final do teste, as amostras foram deixadas 

em isoterma por 15 min. 

 

4.2.1.2 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

É uma técnica diferencial, ou seja, avalia a diferença de temperatura 

entre a amostra e a referência enquanto ambos são submetidos a uma 

programação rigorosamente controlada de temperatura (Machado e Matos, 

2004). A amostra é colocada em cápsula metálica de alta pureza, enquanto 

que a referência é somente uma cápsula vazia idêntica. Ambas as cápsulas 

são colocadas sobre um disco metálico, sendo que o fluxo de calor diferencial 

entre elas é controlado por termopares sob o mesmo. Como resultado, obtêm-

se curvas DSC, geralmente apresentadas como fluxo de calor em função do 

tempo ou da temperatura. Por meio delas, é possível observar as transições 

associadas à variação de calor específico, como transição vítrea, e variação de 

entalpia ∆𝐻 associada às transições de primeira ordem, como fusão e 

cristalização (Machado e Matos, 2004). No caso de materiais poliméricos, o 

grau de cristalinidade (𝑋𝑐) pode ser calculado de acordo com a EQ.10, 

 

𝑋𝑐 =
∆𝐻𝑚

∆𝐻𝑚
∞

× 100 (10) 

 

onde ∆𝐻𝑚 corresponde à entalpia de fusão medida (J g-1), e ∆𝐻𝑚
∞, ao valor da 

entalpia de fusão do material teórico 100% cristalino.  

O equipamento empregado neste estudo é o mesmo da FIG. 25, 

pois se trata de um analisador térmico simultâneo TG-DTA. 
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4.2.1.3 Fotocalorimetria exploratória diferencial (foto-DSC) 

A técnica de foto-DSC consiste na medição do calor 

absorvido/liberado por um dado material quando é exposto a uma fonte de 

emissão contínua de fótons ultravioleta, sob condições controladas de 

temperatura e atmosfera.  Para tanto, na prática, emprega-se um calorímetro 

exploratório diferencial convencional que possua conexão física (fibra ótica, por 

exemplo) com acessório emissor de radiação UV. Este acessório é composto 

por uma lâmpada de vapor de mercúrio, que emite luz UV na faixa de 

comprimento de onda desejável para a realização da cura do material, e um 

obturador, cuja função é liberar/bloquear a radiação emitida para o 

compartimento de amostras. Este dispositivo é acoplado à célula DSC em 

substituição à tampa do forno, juntamente com um filtro de quartzo, 

responsável por reter possíveis comprimentos de onda na região do 

infravermelho, que poderiam causar aquecimento da amostra. Como 

parâmetros configuráveis, temos o tempo de exposição da amostra à radiação, 

a potência da lâmpada, a temperatura e a atmosfera da célula DSC.  

Assim, amostras com massa de 1 ± 0,1 mg foram colocadas em 

cadinhos de alumínio sem tampa. As medidas de foto-DSC foram realizadas 

em calorímetro modelo DSC 6000 (PerkinElmer Inc., Waltham, MA, EUA) 

equipado com sistema de lâmpada de cura UV pontual, modelo OmniCure® 

S2000 (Lumen Dynamics Inc., Mississauga, ON, Canadá) e de resfriamento 

modelo Intracooler SP (PerkinElmer Inc., Waltham, MA, EUA) (FIG.26). O 

acessório de cura UV é equipado com uma lâmpada de alta pressão de vapor 

de mercúrio, com 200 W de potência e irradiância de 400 W cm-1, com 

máximos de emissão entre 320-500 nm.  

 



108 

 

 

 
 

 

FIGURA 26 – Calorímetro DSC acoplado com acessórios de cura UV e de 
resfriamento. 

 

A fotocalorimetria permite determinar o grau de conversão (𝑃𝑡) pela 

medida da entalpia da reação fotoinduzida (EQ.11), 

 

𝑃𝑡 =
𝐻𝑡

𝐻∞
 × 100  (11) 

 

onde 𝐻𝑡 é a entalpia da reação no instante t segundos após a abertura do 

obturador, dada em kJ mol-1; e 𝐻∞ é o valor teórico para o calor envolvido na 

reação de conversão de 100% das insaturações acrílicas, dado como 86 kJ 

mol-1 (Asif e Shi, 2004; Doğruyol et al., 2013). 

 

 

Fonte de radiação UV 

Célula do calorímetro 

Sistema de resfriamento  

até -96ºC 

Caminho óptico duplo  

Filtro de quartzo 
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FIGURA 27 – Curva de foto-DSC exemplificando o programa empregado. 
Cinco etapas podem ser destacadas: (I) 2 min para purga e 
estabilização da temperatura; (II) abertura do obturador; (III) 4,5 
min de exposição estática à luz UV; (IV) fechamento do 
obturador; (V) 1.5 min para estabilização e retorno da linha 
base.  

 

 

4.2.1.4   Espectrofotometria de absorção UV-Vis 

Por meio da espectrofotometria UV-Vis, é possível obter espectros 

de absorção para determinados comprimentos de onda como resposta à 

incidência de uma radiação monocromática em uma dada amostra. As regiões 

de comprimento de onda geralmente medidas pelos equipamentos tradicionais 

englobam as do UV próximo (200 à 380 nm), do visível (380 à 780 nm) e do 

infravermelho próximo (780 à 1100 nm). As substâncias analisadas devem 

obedecer à lei de Beer-Lambert (EQ.8), sendo a absorbância (A) plotada em 

função do comprimento de onda. Assim, podemos determinar o comprimento 

de onda que corresponde a um máximo de absorção, chamado de 𝜆𝑚𝑎𝑥, o 

qual corresponde a um 𝜀𝑚𝑎𝑥, geralmente associados a grupos insaturados 

(cromóforos) ou saturados (auxócromos). Análises também são possíveis em 
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termos dos deslocamentos dos comprimentos de onda para valores maiores 

(deslocamento batocrômico) ou menores (deslocamento hipsocrômico), bem 

como da intensidade da absorção, seja aumentando (efeito hipercrômico) ou 

diminuindo (efeito hipocrômico) (Constantino, 2008b).  

Foi empregado um espectrofotômetro de duplo feixe, modelo UV 

1601 PC (Shimadzu Co., Kyoto, Japão), disponível no Laboratório de 

Dosimetria em Processos de Irradiação, no CTR-IPEN. A região espectral de 

abrangência foi de 190 nm a 1100 nm, com velocidade de escaneamento de 

1,0 ponto s-1, com resolução máxima de absorbância da ordem de 4 u.a.. Os 

materiais foram solubilizados em acetona e colocados em uma cubeta de 

quartzo. Como referência, foi empregada uma cubeta de quartzo similar 

contendo apenas acetona. 

 

4.2.1.5   Colorimetria  

As medições de cor baseiam-se em cinco elementos fundamentais: 

escala colorimétrica, iluminante, observador, geometria do instrumento e 

técnica de medição (fundo, temperatura da amostra etc) (Fazenda, 2009). De 

acordo com a norma ASTM D2244-11 (“Standard Practice for Calculation of 

Color Tolerances and Color Differences from Instrumentally Measured Color 

Coordinates,” 2011), a escala conhecida por CIE 1976 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ é a mais 

empregada. Por meio dela, a cor é definida com base em coordenadas 

retangulares, representadas por 𝐿∗, 𝑎∗ e 𝑏∗, e plotadas em um plano 

tridimensional. A coordenada 𝐿∗ representa o eixo branco-preto (luminosidade), 

a 𝑎∗, o eixo vermelho-verde, e a 𝑏∗, o eixo amarelo-azul (Fazenda, 2009), 

conforme ilustrado na FIG.28. Os valores assumidos pelas componentes 

variam da seguinte maneira: 

 𝐿∗ assume valores entre 0 (preto) e 100 (branco); 

 𝑎∗ pode ser negativo (mais verde) ou positivo (mais vermelho); 

 𝑏∗ pode ser negativo (mais azul) ou positivo (mais amarelo). 
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FIGURA 28 – Escala colorimétria CIE 𝐿∗𝑎∗𝑏∗. 

Fonte: “Aparência, cor, propriedades físicas e instrumentos de laboratorio em 
geral,” (2007). 

 

Os iluminantes foram classificados pela CIE de acordo com a 

temperatura de cor, correlacionando-os com seu emissor, conforme resumido 

na TAB.17.  

 

TABELA 17 – Iluminantes de acordo com CIE 1924  

Iluminante (CIE 1924) Representação Temperatura da cor* (K) 

A Lâmpada de filamento de 

tungstênio incandescente 

2854 

B 

F2 

CWF 

Luz solar média componente 

do céu ao meio dia (cool 

white fluorescent) 

4230 

C Luz do céu encoberto 6740 

D65 Luz do dia (média) 6500 

* É a distribuição da energia da luz emitida por um corpo negro em 
aquecimento a partir do zero absoluto. 

Fonte: Adaptado de Fazenda (2009). 
 

Questões relativas ao observador e aos instrumentos de medida, 

chamados de espectrofotômetros ou colorímetros, são essenciais para a 

confiabilidade dos resultados obtidos. De acordo com Fazenda (2009), a 

qualidade da observação de cor depende da luminosidade padrão do olho 
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humano e da sua posição (ângulo de visão). A TAB.18 resume as principais 

geometrias e parâmetros de medição. 

 

TABELA 18 – Principais geometrias de medição de cores 

Geometria Descrição 

45/0 Luz incide sobre a amostra a 45º. 

Caminho óptico é perpendicular à amostra (0º) 

Difusa/0 Luz incide difusamente sobre a amostra. 

Caminho ótico é de 0º. 

Difusa/8 Luz incide difusamente sobre a amostra. 

Caminho ótico é de 8º. 

Esfera integradora Luz incide e é captada em todas as direções. 

Fonte: Adaptado de Fazenda (2009). 
 

A diferença de cor (∆𝐸𝑎𝑏
∗ )foi calculada de acordo com a EQ.12. 

 

∆𝐸𝑎𝑏
∗ = √(∆𝐿∗)2 + (∆𝑎∗)2 + (∆𝑏∗)2 (12) 

 

Para as medidas de cor, foi utilizado um espectrofotômetro portátil 

Spectro-Guide® Sphere Gloss (BYK-Gardner GMBH, Geretsried, Alemanha). 

Uma ilustração da técnica de medida é apresentada na FIG.29. Foi empregado 

iluminante tipo D65 com geometria de esfera e escala colorimétrica CIE 𝐿∗𝑎∗𝑏∗. 

As medidas foram efetuadas em triplicata, à temperatura ambiente sobre fundo 

padrão branco-fosco. 

 

4.2.1.6 Medições de brilho  

Valores de brilho são importantes na caracterização de 

revestimentos poliméricos. Quando da incidência de luz sobre uma superfície 

plana, sabe-se que a mesma poderá ser refletida de maneira especular ou 

difusa. No primeiro caso, o ângulo de reflexão é o mesmo ângulo da luz 

incidente, gerando efeito de brilho ao observador. De maneira geral, quanto 

mais irregular a superfície atingida pela luz, maior será sua difusividade, 

reduzindo os valores observados de índice de brilho (Lowe e Oldring, 1994) 
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FIGURA 29 – Princípio de medição do espectrofotômetro portátil Spectro-
Guide® Sphere Gloss. 

Fonte: “Aparência, cor, propriedades físicas e instrumentos de laboratorio em 
geral” (2007). 

 

A norma ASTM D2457-08 (“Standard Test Method for Specular 

Gloss of Plastic Films and Solid Plastics,” 2008) estabelece os ângulos de 75º, 

60º, 45º e 20º como recomendáveis para os ensaios de brilho. Os valores 

medidos variam de 0 a 100, onde 0 é uma superfície com reflexão totalmente 

difusa, e 100, uma superfície com reflexão totalmente especular. 

As medições de brilho foram realizadas simultaneamente às de cor, 

empregando-se as mesmas condições descritas na SEÇÃO 4.2.1.6, e foram 

efetuadas em ângulo de 20º. 

 

4.2.1.7  Medidas de dureza – pêndulo König  

As medições de dureza foram realizadas empregando-se o método 

König. Neste processo, o pêndulo é apoiado sobre duas esferas posicionadas 

sobre duas pequenas áreas da amostra. Mede-se, então, o tempo gasto para 

se reduzir a amplitude angular de oscilações do pêndulo desde 6º até 3º, a 

partir da vertical. O tempo é correlacionado com a dureza de modo que, quanto 

maior o tempo de oscilação no deslocamento angular considerado, maior será 

a dureza do material. Como referência, considera-se um substrato de vidro 

padrão, cujo tempo de oscilação é 250 s. Deve-se controlar rigorosamente a 
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umidade do ambiente, a espessura da camada de revestimento e a dureza do 

suporte (Fazenda, 2009; Lowe e Oldring, 1994).  

Desse modo, a dureza das películas de revestimento foi medida com 

um pêndulo de dureza König (BYK-Gardner GMBH, Geretsried, Alemanha). Foi 

o procedimento descrito na norma ISO 1522:2006(E), com suporte de vidro, e 

os valores foram relatados em segundos, sendo os dados coletados em 

triplicatas. 

 

4.2.1.8  Espectroscopia de absorção na região do infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR)  

A técnica de FTIR com acessório de refletância atenuada (ATR) 

permite acompanhar modificações químicas em um material polimérico e 

identificar os seus produtos de degradação sem ser necessária a preparação 

de amostras (Oliani, 2008). A técnica baseia-se em espectros gerados pela 

absorção, pela amostra, de diferentes comprimentos de onda de um feixe 

colimado incidente de radiação eletromagnética na região do infravermelho 

(Constantino, 2008a). Na TAB.19, são apresentados os principais valores 

experimentais de números de onda onde se observam frequências de 

estiramento em materiais poliméricos. 

Os espectros de FTIR-ATR foram obtidos no espectrômetro modelo 

Spectrum 100 (PerkinElmer Inc., Waltham, MA, EUA), disponível no CTR-IPEN. 

Os espectros foram coletados na faixa entre 4000 e 650 cm-1. O índice de 

carbonila (IC) das amostras foi calculado pela razão das áreas dos picos de 

absorbância referentes aos grupos carbonila (1650–1800 cm-1) e de 

estiramento das ligações 𝐶 –  𝐻 (1420–1480 cm-1), conforme EQ.13.  

 

𝐶𝐼 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑖𝑙𝑎𝑠 1650−1800 𝑐𝑚−1

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶−𝐻1420−1480𝑐𝑚−1
  (13) 
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TABELA 19 – Valores experimentais de número de onda na região do 
infravermelho para estiramento de algumas ligações químicas. 

Ligação Número de onda (cm-1) 

𝑁 − 𝐻 3300 – 3500  

𝐶 − 𝐻 2800 – 2900 

𝐶 − 𝑂 1000 – 1200  

𝐶 − 𝑁 1000 – 1300 

𝐶 = 𝑂 1650 – 1800  

𝐶 = 𝐶 1600 – 1680 

𝐶 ≡ 𝐶 2100 – 2260 

𝐶 ≡ 𝑁 2200 – 2260 

Fonte: Adaptado de CONSTANTINO (2008a). 

 

4.2.1.9  Cromatografia de permeação em gel (GPC) 

A técnica de cromatografia de permeação em gel (GPC) permite 

fracionar as cadeias poliméricas de um dado material com relação ao volume 

hidrodinâmico que cada uma delas ocupa em uma solução. A separação ocorre 

quando a solução do polímero é transportada através de uma coluna 

preenchida com um gel de porosidade conhecida, o qual permite a retenção de 

algumas cadeias enquanto outras são eluídas. No primeiro caso, as cadeias 

menores percorrem um caminho maior, internamente ao gel, enquanto as 

segundas apenas contornam as partículas do gel. Assim, ao final da coluna de 

separação, cadeias de massa molar maior serão eluídas primeiro, sendo 

seguidas pelas de menor massa molar (Canevarolo, 2004).  

Os valores de massa molar são obtidos de forma estatística, com 

base na distribuição de massa molar do polímero. Dessa forma, serão sempre 

tratados como massa molar média. A massa molar numérica média (�̅�𝑛) 

representa a razão entre a massa molar do somatório das cadeias (𝑁𝑖𝑀𝑖) e o 

número total de cadeias (𝑁𝑖), sendo assim uma média numérica que considera 

mais fortemente o número de cadeias (EQ.14) (Canevarolo, 2004). Já a massa 

molar ponderal média (�̅�𝑤) leva em consideração a massa das cadeias 

poliméricas em cada fração (EQ.15) (CANEVAROLO, 2004). 
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�̅�𝑛 =
∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖

∑ 𝑁𝑖
 (14) 

�̅�𝑤  =
∑ 𝑤𝑖𝑀𝑖

𝑤
 (15) 

 

A razão �̅�𝑤  �̅�𝑛⁄ , conhecida como índice de polidispersão (IP), ou 

simplesmente polidispersividade, oferece um parâmetro de caracterização da 

curva de distribuição de massa molar para o material analisado. Se 𝐼𝑃 = 1, 

temos um material monodisperso, ou seja, todas as cadeiras têm o mesmo 

comprimento. Se 𝐼𝑃 → 1, com valores de �̅�𝑛 e �̅�𝑤 muito próximos, então a 

dispersão de massa molar é dita estreita; caso contrário, é considerada larga 

(Canevarolo, 2004). Ainda, quanto mais ramificada a cadeia polimérica, mais 

larga será a curva de distribuição de massa molar. 

Nesta medida, 10 mg de amostra dos substratos, com ou sem 

revestimento, foram dissolvidos em 10 mL de tetrahidrofurano (THF) (Sigma 

Aldrich, Saint Louis, MO, EUA), e deixadas em repouso, à 25ºC, por sete dias.  

Após este período, com o auxílio de filtro de politetrafluoretileno (PTFE) 

descartável, de poros de 0,2 µm, introduzido em micro-seringa de 1 mL, as 

soluções foram filtradas e transferidas para frascos de 1 mL, os quais foram 

cuidadosamente colocados em carrossel. As massas molares foram medidas 

por cromatografia de permeação em gel (GPC), com um cromatógrafo de 

permeação de gel Waters (Milford, MA, EUA), equipado com uma série de três 

colunas (HR2, HR3, HR4), e interface de detector de índice de refração Waters 

2414. Os dados foram tratados com o software Waters Breeze (Waters Inc., 

Milford, MA, EUA). Foi utilizada taxa de injeção de 1,0 mL min-1, com tempo 

médio de execução de 45 min por frasco, à temperatura de 35°C.  

As massas molares designadas por numérica média (�̅�𝑛) e 

ponderal média (�̅�𝑤)) foram calculadas usando-se curva de calibração 

polinomial de terceira ordem, obtida a partir de padrões de poliestireno 

(Poliestireno Shodex STD KIT SM 105, Showa Denko, Japão) com massa 
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molar entre 1,20 × 104 a 3,64 × 104 g mol-1. Os valores de �̅�𝑛 e �̅�𝑤  

reportados referem-se apenas à fração de PBAT, a qual é solúvel em THF. 

 

4.2.1.10 Microscopia eletrônica de varredura – espectroscopia de 

raios-X por energia dispersiva (MEV-EDS) 

As imagens de MEV foram obtidas em microscópio eletrônico de 

varredura modelo JSM-6510 (JEOL USA, Inc., Peabody, MA, EUA). As 

amostras foram revestidas por nanopartículas de ouro, e as micrografias foram 

coletadas com voltagem de aceleração de 20 kV em alto vácuo, sob diferentes 

magnificações (8x, 30x, 150x, 1000x, 2000x e 40000x).  

A interação do feixe de elétrons do microscópio com a amostra 

causa excitação a nível energético, liberando as partículas ilustradas na 

FIG.30. 

 

 

FIGURA 30 – Partículas geradas com a interação do feixe de elétrons do MEV 
com a amostra. 

Fonte: Adaptado de Thermo Fisher Scientific Inc. (2007). 
 

Com base na emissão característica de cada elemento químico com 

energias na região de raios X, foi realizada análise elementar EDS com 

detector modelo UltraDry (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, EUA) 

acoplado ao MEV, sob voltagem de aceleração de 30 kV, ângulo de 35º e 

tempo de varredura de 30 s.  
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4.2.2 Preparação das formulações de revestimento 

De modo a se selecionar as concentrações dos componentes 

reativos nas composições dos revestimentos poliméricos, um estudo estatístico 

prévio foi realizado, e os dados obtidos, bem como sua metodologia, estão 

descritos no APÊNDICE A. Posteriormente, as formulações descritas nas 

TAB.11, 12, 13, 14, 15 e 16 foram preparadas. Para tanto, foi empregada a 

infraestrutura laboratorial disponível na empresa Flint Ink do Brasil (Cotia, SP), 

cujo procedimento é descrito a seguir. 

Os componentes do clear coating foram misturados num dispersor 

tipo Cowless®, modelo 1VG-80 (SEMCO Equipamentos Industriais Ltda., São 

Paulo, SP) à 700 rpm durante 30 min. O aquecimento foi controlado de modo a 

não exceder 50ºC durante processamento. 

Para obtenção das tintas, pigmento foi adicionado lentamente à 

formulação de clear coating, ainda em agitação no dispersor Cowless®. Na 

medida em que a umectação do pigmento avançava, a velocidade foi 

aumentada para 1000 rpm, sendo o aquecimento controlado para não superar 

55ºC durante o processamento. Na sequência, o material foi moído em moinho 

tri-cilíndrico, tipo calandra (Netzsch-Feinmahltechnik GmbH, Selb, Alemanha) 

com três passes, sendo o primeiro aberto, e os demais, fechados. A 

homogeneização das formulações de revestimento foi realizada em centrífuga, 

modelo Speed Mixer® DAC 150 FVZ (Flack Tek Inc., Landrum, SC, EUA), com 

velocidade de 2500 rpm. 

 

4.2.3 Preparação dos substratos poliméricos 

Filmes de PEDB foram preparados por extrusão tipo sopro, modelo 

Chillroll Lab 16, com uma relação L/D de 26 (AX Plásticos Ltda., Diadema, SP, 

Brasil), disponível na Universidade Presbiteriana Mackenzie. As temperaturas 

utilizadas para as zonas 1, 2 e 3 foram 178, 185 e 190°C, respectivamente, e a 

velocidade da rosca foi de 80 rpm. O micrômetro TMI 549M (Testing Machines, 

Inc., Amityville, NY, EUA) foi utilizado na medição da espessura dos filmes 

obtidos, com valor médio de 21 ± 0,5 µm.  
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Aditivos pró-degradantes com baixa toxicidade, baseados em 𝐶𝑒, 

𝐶𝑜 e 𝑀𝑛, foram incorporados à mistura, com concentração nominal de 2%, em 

massa do filme final. Foi preparado, inicialmente, masterbatch 70/30, em 

massa, de PEBD/aditivo pró-degradante. A metodologia de obtenção dos 

masterbatches e dos filmes aditivados obedeceu ao mesmo procedimento 

apresentado anteriormente. Já o filme de PBAT/TPS foi empregado como 

fornecido. 

 

4.2.4 Método de aplicação da camada de revestimento 

As tintas de impressão úmidas foram aplicadas como filmes de 

camada delgada, da ordem de 4 µm, com extensores do tipo Quick Peek®, os 

quais são apropriados para tintas pastosas, vernizes e lacas gráficas (FIG.31a).  

 

 
 

 

FIGURA 31 – Etapas do processo de aplicação dos revestimentos: (a) 
aplicador tipo Quick Peek®; (b) transferência da tinta do rolo 
impressor para o filme; (c) filmes obtidos após aplicação. 

 

(a) (b) 

Barra com orifícios 

 dosadores 

Rolo aplicador 

Base de dispersão 

(c) 
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De maneira simplificada, esse processo de aplicação utiliza uma 

barra dosadora para determinar a quantidade de tinta necessária para se obter 

a espessura desejada, preenchendo-se os orifícios da barra e, depois, 

transferindo esse conteúdo, com o auxílio de uma haste metálica, para a 

superfície do rolo revestido de borracha NBR (80 shore “A”). A rolagem do 

cilindro de borracha contendo a tinta sobre a base de dispersão (aço inox) 

permite uma distribuição uniforme entre as duas peças (rolo e placa). O rolo é, 

então, usado para transferir uma camada uniforme de tinta sobre o substrato 

desejado (FIG.31b). Assim, obtêm-se os filmes poliméricos revestidos, tal como 

ilustrado na FIG.31c.  

O processo de aplicação dos filmes foi realizado no Laboratório de 

Cura por Radiação UV/EB, do Centro de Tecnologia das Radiações (CTR-

IPEN). 

 

4.2.5 Cura das formulações por radiação ultravioleta 

As seções a seguir descrevem os procedimentos de 

determinação da cura preliminar das composições fotocuráveis, bem como, 

em sequência, detalha o processo de cura por radiação UV das 

formulações descritas nas TAB.11, 12 e 13 sobre seus respectivos 

substratos poliméricos. 

 

4.2.5.1 Análise preliminar das condições de cura 

Os filmes pastosos foram aplicados sobre os substratos poliméricos 

e convertidos em filmes secos por reações de cura induzidas por radiação 

ultravioleta, empregando-se um túnel UV modelo LabCura (Germetec 

Ultraviolet and Infrared Technology Ltda., Rio de Janeiro, RJ) (FIG.32), 

constituído de uma lâmpada de mercúrio de média pressão, refletores do tipo 

elíptico e uma esteira transportadora. Foram avaliadas diferentes potências de 

operação da lâmpada – 125, 200 e 300 W pol-1 –, e velocidades da esteira, 

variando entre 3 e 30 m min-1. 
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FIGURA 32 – Túnel UV empregado para a cura dos revestimentos poliméricos. 
Detalhe para entrada (a) e saída (b) de material transportado 
na esteira rolante. 

 

O monitoramento da radiação UV emitida pela lâmpada foi realizado 

por meio de radiômetro modelo UV Power Puck (EIT Instruments Market, 

Sterling, VA, EUA) (FIG. 32), o qual quantifica a dose de radiação UV (em mJ 

cm-2) e a irradiância (em mW cm-2) nas faixas de UVA (320-390 nm), UVB (280-

320 nm), UVC (100-280 nm) e UVV (395-445 nm). 

 

4.2.5.2 Cura UV dos revestimentos em substratos poliméricos 

Após a determinação das condições de cura por radiação 

ultravioleta, os revestimentos foram, então, aplicados aos diferentes substratos 

poliméricos, aditivados ou não, e à blenda de PBAT/TPS.  

A metodologia de cura é similar à apresentada na SEÇÃO 4.2.5.1, 

porém com o equipamento operando à velocidade de 9 m s-1, lâmpada UV, à 

potência de 300 W pol-1, e dose aproximada de 519 mJ cm-2, com irradiância 

de 1035 mW cm-2, por passada da amostra sob o feixe de luz. As amostras 

foram curadas nestas condições, o que corresponde a uma dose total de 

radiação UV de 519 mJ cm-2. 

 

4.2.6 Cura das formulações por feixe de elétrons 

As seções a seguir descrevem os procedimentos de 

determinação da cura preliminar das composições curáveis por feixe de 

elétrons, bem como, em sequência, detalha o processo de cura das 

formulações descritas nas TAB.14, 15 e 16 em seus respectivos substratos 

poliméricos. 

(a) (b) 
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4.2.6.1 Análise preliminar das condições de cura 

Nesta etapa preliminar, os filmes pastosos foram aplicados nos 

substratos e convertidos em filmes secos por reações de cura induzidas por 

feixe de elétrons (EB), por meio de acelerador de elétrons linear modelo 

Dynamitron (Radiation Dynamics, Inc., Edgewood, NY, EUA) (FIG.33), 

disponível no CTR-IPEN. O equipamento opera em energias entre 500 keV e 

1,5 MeV, com corrente entre 0,3 mA e 25 mA, largura da varredura do feixe 

ajustável entre 60 cm e 120 cm, espessura do feixe de 25,4 mm e frequência 

de varredura de 100 Hz. 

 

FIGURA 33 – Esquema do acelerador de elétrons Dynamitron®. Detalhe para 
foto da câmara de irradiação. 

Fonte: Adaptado de “Dynamitron(R) e-beam accelerator” (2012). 
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De modo a se criar uma atmosfera inerte, logo após o processo de 

aplicação dos revestimentos, as amostras foram inseridas em porta-amostra de 

alumínio (FIG.34) hermeticamente fechado. Fluxo constante de nitrogênio       

(~ 100 mL min-1) foi aplicado ao conjunto por 10 min, sendo as entradas/saídas 

devidamente seladas após o processo de purga. Por fim, o porta-amostras foi 

posicionado sobre a esteira rolante à entrada da blindagem do acelerador de 

elétrons. 

 

  

 

 

FIGURA 34 – Porta-amostras para a cura EB: (a) colocação das amostras no 
recipiente de alumínio, (b) preenchimento com nitrogênio, (c) 
recipiente lacrado e fixado sobre a bandeja (500 × 450 × 40 
mm) para a irradiação e (d) representação esquemática dos 
componentes do recipiente de alumínio. 
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Nesta etapa preliminar, foi empregada energia de 0,774 MeV e adotado o valor 

de 6,72 m min-1 como velocidade da esteira rolante, cujo percurso total é de   

25 m. A FIG.35 apresenta detalhes do processo de irradiação das amostras. 

 

  

  

FIGURA 35 – Detalhes do acelerador Dynamitron: (a) Tubo catódico de 
aceleração dos elétrons, (b)Esteira rolante que transporta as 
bandejas para a região de aplicação do feixe, (c) Momento da 
primeira passada da bandeja sob o feixe e (d) Visão das 
instalações da geração do feixe. 

 

A partir da dose desejada, e com base na densidade e espessura do 

material a ser processado, são feitos os cálculos das condições de irradiação, 

conforme as relações apresentadas nas EQ.16, 17 e 18, 

 

�̇�  ∝  
𝐼𝑓

𝑉𝑓
 (16) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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𝐷 ∝  
𝐼𝑓

𝑉𝑓
𝑡𝑒 ∝

𝐼𝑓

𝑉𝑓

1

𝑣
 (17) 

𝐸𝑓 ∝ 𝜀𝑚𝜌 (18) 

 

onde �̇� é a taxa de dose (Gy s-1); 𝐼𝑓, a corrente do feixe (mA); 𝑉𝑓, a varredura 

do feixe (cm); 𝐷, a dose (Gy); 𝑡𝑒, o tempo de exposição (s); 𝑣, a velocidade da 

esteira (m s-1); 𝐸𝑓, a energia do feixe(eV); 𝜀𝑚, a espessura do material (m); e 

𝜌, a densidade do material a ser irradiado (g m-3).  

Para o cálculo das condições de irradiação por feixe de elétrons, 

foram adotados os seguintes valores: 𝜀 = 7,0 µ𝑚 e 𝜌 = 1,2 𝑔 𝑐𝑚−3. Além 

das características do próprio material a ser processado, também deve-se 

considerar seu invólucro, ou seja, do recipiente de alumínio que acondiciona as 

amostras. Assim, foi adotado 𝜀𝐴𝑙 = 0,5 𝑚𝑚, 𝜌𝐴𝑙 = 2,7 𝑔 𝑐𝑚−3. As 

condições de irradiação que foram empregadas para as diferentes 

composições de revestimento estão descritas na TAB.20, considerando-se 

duas passadas sob o feixe de elétrons. 

  

TABELA 20 – Condições de irradiação das amostras de revestimento por feixe 
de elétrons 

Corrente do feixe  

(mA) 

Dose nominal total 

(kGy) 

Taxa de dose  

(kGy s-1) 

0,38 1     4,8 

1,52 4   17,9 

3,80 10   44,8 

5,69 15   67,3 

7,59 20   89,7 

11,39 30 134,5 
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4.2.6.2 Cura EB dos revestimentos em substratos poliméricos 

Após análise prévia das condições de cura por feixe de elétrons, os 

revestimentos foram aplicados aos diferentes substratos poliméricos, aditivados 

ou não, e à blenda de PBAT/TPS. 

A metodologia de cura é similar à apresentada na SEÇÃO 4.2.6.1, 

porém com o acelerador de elétrons operando com energia de 0,774 MeV, com 

corrente de aceleração do feixe de 9,5 mA, velocidade na esteira rolante de    

6,72 m min-1. As amostras foram curadas com duas passadas sob o feixe, com 

dose de 12,5 kGy por passada, e dose total nominal de 25 kGy. A taxa de dose 

foi fixada em 55,99 kGy s
-1

.  

 

4.2.7 Envelhecimento acelerado por radiação UV 

O envelhecimento acelerado das amostras de substratos 

poliméricos, revestidos ou não, curados por UV ou EB, foi realizado utilizando-

se câmara de intemperismo modelo EQUV (Equilam Ind. e Com.. Ltda., 

Diadema, SP) (FIG.36). De acordo com a norma ASTM D5208-09 (“Standard 

Practice for Fluorescent Ultraviolet (UV) Exposure of Photodegradable 

Plastics,” 2009), foram utilizadas lâmpadas fluorescentes com emissão 

principal na região UVA em 340 nm, com irradiância de 0,89 W (m2 nm)-1.  

 

   

FIGURA 36 – Detalhes da câmara de envelhecimento acelerado modelo 
EQUV. 

 

As amostras foram condicionadas na câmara de modo que os feixes 

de raios UV incidissem a 90° sobre a superfície revestida. A irradiação foi 

mantida constante à temperatura de 50 ± 3°C durante 250 h. 
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4.2.8 Degradação em ambiente real de compostagem 

As seções a seguir descrevem o procedimento adotado para a 

definição das condições ideais para o ambiente real de compostagem. 

 

4.2.8.1 Caracterização da pilha de composto orgânico 

Uma pilha de composto orgânico, constituída de estrume de vaca, 

lascas de madeira e resíduos de alimentação de bovinos foi preparada nas 

instalações da Composting Facility da Michigan State University (East Lansing, 

MI, EUA) e utilizada para avaliar a biodegradabilidade das amostras de 

substratos poliméricos revestidos com tintas de impressão durante 6 meses. A 

pilha tinha dimensões máximas de 3,0 × 12 × 3,7 m (FIG.37), a qual foi 

posicionada sobre piso de asfalto.  

 

 

FIGURA 37 – Dimensões da pilha de composto orgânico empregado nos testes 
de compostabilidade. 

 

O perfil de temperatura da pilha a 2,1 m acima do solo é 

apresentado na FIG.38.  

  

11,6 m 

3,0 m 

3,0 m 
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FIGURA 38 – Perfil de temperatura da pilha de composto orgânico, a 2,10 m 
acima do solo, medida em 26/04/2013. 

 

Alíquotas de composto foram removidas, e seus parâmetros físico-

químicos foram determinados por termogravimetria. Os ensaios foram 

realizados num equipamento Q50 (TA Instruments – Waters L.L.C., New 

Castle, DE, EUA), sendo a curva termogravimétrica resultante apresentada na 

FIG.39.  

Alíquotas de composto (5 mg) foram, também, ensaiadas em um 

analisador de umidade modelo MX50 (San Jose, CA, EUA), à 105ºC, até que a 

taxa de perda de massa de 0,05% foi alcançada, sendo a massa registrada 

como teor de umidade. O composto seco foi então misturado com água 

destilada (1:5) e deixado em repouso durante 30 minutos antes de medir o pH 

com um pHmetro Omega PHB212 pH (Stamford, CT, EUA). 

Temperatura (ºC) 
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FIGURA 39 – Curvas TG e de temperatura de amostra do composto obtidas 
sob atmosfera de ar sintético à 10ºC min

-1
 até 430ºC e isoterma de 15 min. 

 

Os valores medidos foram: 

 Teor de cinzas: 9,5 ± 0,5%; 

 Sólidos voláteis totais: 11,5 ± 1,2%; 

 Teor de umidade: 66,8 ± 0,5%; 

 pH: 7,9 ± 1,0. 

Parâmetros atmosféricos externos que podem afetar o desempenho 

do processo de compostagem, como temperatura, umidade relativa, 

precipitação e dose de radiação solar, foram registrados através do Michigan 

Automated Weather Network (East Lansing, MI) para todo o período do estudo, 

e são reportados nas FIG.40 e 41. Os dados foram coletados entre os dias 

26/04/2013 à 26/10/2013, período de realização do teste, na estação de 

monitoramento localizada no Centro de Pesquisa e Estudos de Horticultura da 

Michigan State University (East Lansing, MI, EUA), com localização geográfica: 

42º41’52,5”N, 84º29’14,8”W de longitude e 264 m de elevação a partir do nível 

do mar.  
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FIGURA 40 – Condições ambientais externas durante o ensaio de 
compostagem: (a) temperatura máxima e mínima, e (b) umidade 
relativa máxima e mínima. 
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FIGURA 41 – Condições ambientais externas durante o ensaio de 
compostagem: (a) precipitação e (b) dose de radiação solar 
total. 

 

4.2.8.2 Preparação das amostras para compostagem 

As amostras foram colocadas em caixas de madeira (FIG.42), com 

dimensões de 0,6 × 0,3 m, sendo a parte inferior feita com tela de fibra de 

vidro, com 0,3 mm de abertura, de modo a reter e facilmente identificar as 

amostras e o composto circundante para análise posterior.  

 

(a) 

(b) 
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FIGURA 42 – Modelo detalhado da caixa de madeira utilizada no ensaio de 
compostagem em ambiente natural. 

 

Inicialmente, o composto foi adicionado à malha inferior. 

Posteriormente, as amostras foram colocadas sobre ele e completamente 

cobertas com o composto. As caixas foram colocadas cerca de 2 m acima do 

solo e 1 m no interior da pilha de compostagem (FIG.43), onde foram obtidas 

as temperaturas máximas de compostagem. Após a preparação das caixas, as 

embalagens foram cobertas com o composto e a temperatura da pilha foi 

deixada em equilíbrio para atingir a temperatura normal de compostagem. 

 

  

FIGURA 43 – Detalhe para (a) a cova onde serão colocadas as caixas e para 
(b) uma caixa já posicionada na pilha. 

 

Divisória 

Caixa 

Tela 

(a) (b) 



133 

 

 

 
 

As amostras foram cortadas em quadrados de 2 × 2 cm, em 

duplicata. De modo a facilitar a retirada das amostras para os testes de 

caracterização, as mesmas foram envolvidas pela mesma malha de vidro 

empregada como revestimento da caixa. Com isso, a amostra fica em contato 

direto com o composto ao mesmo tempo em que está protegida quando da 

retirada da caixa após o período de exposição.  

Foram colocadas quatro caixas, com quatro caixas extras como 

réplicas, devendo cada conjunto de duas caixas ser retirado a cada mês de 

análise. As amostras foram posicionadas em cada caixa de acordo com o 

layout mostrado na FIG.44. As caixas foram retiradas após 1, 2, 4 e 6 meses 

de exposição ao ambiente de compostagem. Somente as amostras 

previamente expostas à câmara de envelhecimento acelerado foram 

submetidas ao ensaio de compostagem em ambiente real. 

 

 

FIGURA 44 – Layout de organização das amostras em cada caixa para o 
ensaio de compostagem. 

 

O estudo da variação de massa nos permite estimar o mecanismo 

da biodegradação por meio de eventos sucessivos de ganho e perda de 

massa. De acordo com Barbanti et al. (2005), o primeiro caso ocorre quando o 

material sofre hidratação pela simples exposição ao meio rico em fluidos. Com 
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o passar do tempo, e na presença de água, inicia-se o rompimento de ligações 

químicas devido às reações hidrolíticas, originando produtos na forma de 

monômeros e oligômeros. Com isso, há um processo de redução de massa, 

geralmente catalisado em ambientes biologicamente ativos, por enzimas ou 

clivagens hidrolíticas. 

Mede-se a massa individual de cada amostra antes e após o 

tratamento, representados por 𝑚0 e 𝑚, respectivamente. O índice de massa 

retida ∆𝑚 pode ser definido de acordo com a EQ.19. 

 

∆𝑚 =
𝑚 − 𝑚0

𝑚0
 ×  100 (19) 

 

4.2.9 Biodegradação em ambiente laboratorial de compostagem  

Conforme já discutido, o processo de biodegradação está 

acompanhado com a geração de produtos gasosos voláteis, frutos do 

metabolismo dos microrganismos durante o processo de bio-assimilação de 

componentes considerados nutritivos à colônia.  

Dessa forma, um sistema automatizado para medição direta de 

respirometria (DMR) foi usado para determinar a biodegradação das 

formulações orgânicas poliméricas selecionadas. A FIG.45 apresenta uma 

ilustração da estrutura do organizacional do equipamento para respirometria 

desenvolvido na SoP-MSU. Demais detalhes das condições do sistema 

automatizado podem ser encontradas Kijchavengkul et al. (2006). 
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FIGURA 45 – Estrutura do sistema automatizado para medição direta de 
respirometria (DMR). 

 

Foram utilizados três grupos de biorreatores. Para cada controle e 

amostra, três biorreatores foram testados no sistema ilustrado na FIG.45:  

 o primeiro, denominado branco, continha apenas 400 g de composto (base 

úmida), como amostra de controle;  

 o segundo,  continha uma mistura de 400 g de composto (base úmida) e 8 g 

de celulose em pó (grau 20 µm, Sigma Aldrich Co., Saint Louis, MO, EUA) 

como controle positivo;  

 o terceiro, continha 400 g de composto (base úmida) e 8 g de amostra do 

material a ser testado cortado em pedaços de 1 × 1 cm, cuja relação de 

amostras selecionadas e expostas ao ambiente simulado de compostagem é 

apresentada na FIG.46. 

 



136 

 

 

 
 

PEBD PBAT/TPS 

E-PEBD E-PBAT/TPS 

E-UV-AM-PEBD E-UV-AM-PBAT/TPS 

E-UV-PR-PEBD E-UV-PR-PBAT/TPS 

E-UV-AMCoSt-PEBD E-UV-AMCoSt-PBAT/TPS 

E-UV-PRCoSt-PEBD E-UV-PRCoSt-PBAT/TPS 

E-EB-AM-PEBD E-EB -AM-PBAT/TPS 

E-EB-PR-PEBD E-EB-PR-PBAT/TPS 

E-EB-AMCoSt-PEBD E-EB-AMCoSt-PBAT/TPS 

E-EB-PRCoSt-PEBD E-EB-PRCoSt-PBAT/TPS 

FIGURA 46 – Relação das amostras testadas por medição direta de 
respirometria (DMR). 

 

De acordo com o procedimento descrito pela norma ASTM D5338-

11 (“Standard test method for determining aerobic biodegradation of plastic 

materials under controlled composting conditions, incorporating thermophilic 

temperatures,” 2011), os biorreatores foram incubados à 58 ± 2ºC, com 55% de 

umidade relativa, durante 60 dias.  

O composto orgânico utilizado era constituído de estrume de vaca, 

lascas de madeira e resíduos de alimentação de bovinos, armazenado por 12 

meses nas instalações da Composting Facility da Michigan State University 

(East Lansing, MI, EUA). O que diferencia este composto do descrito na 

SEÇÃO 4.2.8.1 é o tempo de curtimento de 12 meses. 

Uma vez coletado o composto, partículas maiores foram removidas 

por uma malha metálica. O composto já peneirado foi armazenado em 

containers (baldes) e inoculado em câmara ambiental por 10 dias à 60 ± 2ºC 

com 50% de umidade relativa (FIG.47a-b).  

A evolução de dióxido de carbono foi monitorada continuamente de 

acordo com o roteiro da FIG.48 após período de 10 dias de inoculação em 

câmara ambiental. A umidade do composto orgânico foi medida a cada três 

dias e ajustada ao valor inicial. 
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FIGURA 47 – (a-b) Preparação do composto orgânico com peneira; (c-d) 
Biorreator com composto; (e-f) Biorreator com composto + 
amostra; (g) Câmara ambiental com capacidade para 
acondicionar 96 biorreatores; (h) Câmara ambiental com 
capacidade para acondicionar 23 biorreatores. 

 

(g) (h) 

(c) (d) (e) (f) 

(a) (b) 



138 

 

 

 
 

 

FIGURA 48 – Etapas do ciclo de leitura das amostras incubadas no sistema 
DMR. 

 

A metodologia de avaliação das propriedades físico-químicas do 

composto orgânico foi apresentada na SEÇÃO 4.2.8.1. A FIG. 49(a) apresenta 

o comportamento térmico do composto orgânico empregado, enquanto que a 

FIG. 49(b) apresenta a produção cumulativa de CO2 durante os dez primeiros 

dias de ensaio. Os requisitos da norma ASTM D5338-11 foram atendidos, 

conforme reportado na TAB.21. A FIG.47 apresenta algumas fotos 

relacionadas às etapas de preparação do ambiente de teste de compostagem 

em ambiente laboratorial, incluindo as câmaras ambientais empregadas no 

acondicionamento das amostras (FIG.47g-h). 
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FIGURA 49 – (a) Comportamento térmico do composto orgânico; (b) evolução 
de CO2 nos primeiros dez dias de teste. 

 

  

(b) 

(a) 
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TABELA 21 – Propriedades físico-químicas do composto orgânico empregado 
no teste de DMR. 

Parâmetro 
Valor 
esperado* 

Valor 
medido 

Teor de cinzas <70% 24,86% 

pH 7 – 8,2   7,85 

Sólidos secos 50% – 55% 52,84% 

Teor de umidade 50% 47,16% 

Razão C/N 10 – 40 12,5 

Sólidos voláteis  20,86% 

* Valores sugeridos pela norma ASTM D5338-11. 

 

4.2.9.1 Mineralização 

A porcentagem de mineralização foi calculada através da EQ.20, 

 

𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 (%) =
𝑎𝐶𝑂2 − 𝑏𝐶𝑂2

𝑚 ×
𝐶

100 ×
44
12

× 100 (20) 

 

onde 𝑎𝐶𝑂2 é a quantidade de 𝐶𝑂2, em gramas, produzida pelo biorreator 

contendo amostra ou celulose; 𝑏𝐶𝑂2 é a quantidade de 𝐶𝑂2, em gramas, 

produzida pelo biorreator contendo apenas composto (branco ou referência); 𝑚 

é a massa, em gramas, de amostra ou de celulose; e 𝐶 é o teor de carbono (%) 

na amostra de polímero ou de celulose obtido a partir de análise elementar 

realizada num equipamento modelo 2400 CHN (PerkinElmer Inc., Waltham, 

MA, EUA), disponível na Central Analítica do Instituto de Química (IQ) da USP. 

Alíquotas das amostras poliméricas foram removidas após 60 dias 

do processo de compostagem laboratorial.  

 

4.2.9.2 Avaliação da ecotoxicidade 

Após os testes de biodegradação em condições simuladas de 

compostagem, o conteúdo de cada biorreator (FIG.50a) foi cuidadosamente 

removido e completamente misturado com o conteúdo das demais réplicas de 

cada amostra correspondente (FIG.50b). A mistura resultante foi mantida 
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resfriada à 10 ± 2ºC de modo a bloquear as reações de degradação até que o 

teste de ecotoxicidade fosse iniciado. 

 

  

FIGURA 50 – (a) Biorreator após 60 dias de compostagem laboratorial; (b) 
Mistura de todas as três replicatas de uma mesma amostra 
em bandeja de alumínio. 

 

O composto contendo as amostras originais expostas ao DMR foi 

misturado com solo de envasamento (Sure MixTM, Michigan Grower Products, 

Inc., Galesburg, MI, EUA), à razão de 1:1. Uma mistura do composto utilizado 

como controle no teste de DMR com solo de envasamento também foi 

utilizado. Espécies vegetais monocotiledônea e dicotiledônea, Avena sativa e 

Cucumis sativus, respectivamente, foram utilizadas nos ensaios de crescimento 

de plantas. A qualidade das sementes foi previamente avaliada por meio de 

sua capacidade germinativa, conforme os procedimentos descritos no 

APÊNDICE B.  

Cinco réplicas foram feitas para cada material de teste e controle, e 

cinco sementes foram plantadas por vaso. Os vasos foram condicionados em 

estufa disponível no Plant Science Department da Michigan State University 

(FIG.51). 

(a) (b) 
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FIGURA 51 – Complexo de estufas do Plant Science Department da Michigan 
State University. 

 

Os vasos contendo as sementes foram submetidos a um foto-

período de 16 h de luz seguido por 8 h de escuridão com temperatura variando 

entre      25 ± 3ºC durante o dia e 20 ± 3ºC durante a noite. A irradiância das 

lâmpadas foi fixada em 350 ± 50 μE m-2 s-1, medida a partir do topo da estufa. 

Estes parâmetros foram extraídos da norma OECD/OCDE 208 (“Terrestrial 

Plant Test: Seedling emergence and seedling growth test,” 2006).  

O número de plantas germinadas em função do controle, as medidas 

de biomassa (massa seca e massa fresco) e a altura da parte aérea das 

plantas foram reportadas no 21º dia do teste considerado a partir da 

germinação de 50% das sementes avaliadas. A FIG.52 apresenta registros 

fotográficos do crescimento das plantas em diferentes estágios, onde as 

plantas mais altas são da espécie Avena sativa. 
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FIGURA 52 – Fotos de diferentes estágios do teste de ecotoxicidade por meio 
do crescimento de plantas.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos 

nas diversas etapas de desenvolvimento deste trabalho, cujo fluxo de 

atividades é ilustrado na FIG.10.  

 

5.1 Caracterização das matérias-primas 

Esta seção exibe e descreve os resultados da caracterização das 

matérias-primas empregadas na obtenção das formulações de revestimento e 

dos substratos poliméricos, incluindo os aditivos pró-degradantes. 

 

5.1.1 Componentes dos revestimentos 

As FIG.53 e 54 apresentam o comportamento térmico dos 

componentes das formulações dos revestimentos. 

Por meio da FIG.53, podemos observar qualitativamente a perda de 

massa dos componentes dos revestimentos quando aquecidos, à 10 ºC min-1, 

até 850ºC em decorrência da degradação térmica. De maneira similar, pela 

FIG.54, analisa-se comparativamente o comportamento térmico dos 

componentes durante o processo de perda de massa induzida por calor. De 

maneira mais detalhada, o APÊNDICE C contém as curvas TG e DSC 

individuais para cada componente. 

Nota-se que alguns componentes sofrem degradação oxidativa 

(evento exotérmico simultâneo à perda de massa) induzida por calor, como é o 

caso do pigmento azul e do pigmento vermelho, enquanto que outros sofrem 

reações antes de serem decompostos termicamente, como a cera PE, cera 

PTFE, monômero e resina. As ceras PE e PTFE sofrem fusão em temperaturas 

de 114ºC e 325ºC, respectivamente, demonstrado pelos eventos endotérmicos 

presentes nas respectivas curvas DSC.  
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FIGURA 53 – Curvas TG dos componentes (a) do clear coating e (b) dos 
pigmentos, obtidas à 10ºC min-1, sob atmosfera dinâmica de 
ar, entre temperatura ambiente e 850ºC. 
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FIGURA 54 – Curvas DSC dos componentes (a) do clear coating e (b) dos 
pigmentos, obtidas à 10ºC min-1, sob atmosfera dinâmica de ar, 
entre temperatura ambiente e 450ºC.  
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Já para o monômero, observa-se, na curva termogravimétrica, um 

evento de perda de massa no intervalo de temperatura entre 120 e 220ºC. A 

volatilização de um componente ocorre às custas do consumo de energia do 

meio, o que corresponde a um evento endotérmico na curva DSC. No material 

estudado, entretanto, observa-se a predominância de um evento fortemente 

exotérmico capaz de deformar ambas as curvas, TG e DSC, ao redor de 200ºC 

(FIG.54). Essa deformação se deve ao rápido aumento da temperatura, 

decorrente da liberação do calor da reação de polimerização parcial do 

monômero. A temperatura medida pelos termopares da célula DSC é maior do 

que temperatura proporcional à razão de aquecimento naquele momento, o 

que pode ser observado pelo “loop” que substitui o pico exotérmico (FIG.54a). 

A reação ocorre muito rapidamente, fazendo com que uma fração da amostra 

não-polimerizada se volatilize, o que implica, neste caso, uma perda de massa 

da ordem de 15%. Ainda, a energia liberada na polimerização é maior do que a 

consumida na volatilização. Assim, a soma das entalpias endotérmica e 

exotérmica resulta na predominância da entalpia exotérmica (Ruiz et al., 2002). 

Os eventos sucessivos observados a partir de 300ºC da mesma curva TG 

correspondem à degradação do polímero formado na etapa anterior.  

A resina utilizada nas formulações está diluída em 25% de 

monômero TRPGDA, de acordo com a informação do fabricante (SEÇÃO 

4.1.1.1), enquanto que o estabilizante UV, em 14% de monômero GPTA 

(SEÇÃO 4.1.1.6). Assim, um comportamento térmico semelhante ao do 

monômero é esperado para a decomposição inicial da resina epóxi acrilada e 

do estabilizante UV.  

Na FIG.55 são apresentados os espectros de absorbância UV-Vis 

para os componentes reativos do clear coating e dos pigmentos. Já a TAB.22 

apresenta a compilação das bandas máximas de absorbância, em nm, para os 

materiais estudados. 

Observa-se, pela FIG.55, que as substâncias analisadas não 

possuem valores significativos de absorbância na região NIR.  
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TABELA 22 – Comprimentos de onda com máxima absorção (λmax), nas 
regiões UV, visível e NIR, dos principais componentes dos 
revestimentos curáveis por radiação 

Componente 
Banda máxima de absorbância (nm) 

NIR Vis UV 

Estabilizante UV   792 –  780 
417 – 405 

468 – 421 

316 – 307 

323 – 320 

Fotoiniciador 1093 –  780 381 – 380 
316 – 309 

364 – 319 

Pigmento amarelo 1028 –  780 457 – 380 320 – 190 

Pigmento vermelho 1100 –  780 540 – 496 322 – 190 

Pigmento branco   911 –  780 780 – 441 329 – 190 

Pigmento azul 1100 –  780 780 – 701 321 – 190 

Pigmento preto 1100 –  927 780 – 568 321 – 190 

Estearato de cobalto   863 –  780    439 – 380 322 – 308 

Estearato de cério   858 –  780  402 – 380  320 – 307  

Nota: A faixa de absorbância máxima é calculada em função de uma variação 
de ±10% da altura do pico de absorbância máxima para cada componente. 
 

Para a região visível, a FIG.55a mostra que há tendência de forte 

absorção na fronteira com o ultravioleta (cerca de 380 nm), no caso do 

fotoiniciador. Já o estabilizante UV possui duas bandas de absorção bem 

definidas com máximos na região visível do violeta.  

Pela FIG.55b, observa-se uma significativa diferença entre as 

bandas de absorbância dos pigmentos estudados. O pigmento preto possui 

absorção em todos os comprimentos de onda na região do visível, 

característico das cores acromáticas. O mesmo se refere ao pigmento branco, 

todavia com a ressalva de que o valor registrado pelo espectrofotômetro não é 

o da absorbância de fótons por si só, mas sim o de refletância, o que também 

implica ausência de transmitância. Por sua vez, os materiais cromáticos 

possuem absorbâncias complementares às cores refletidas, sendo os valores 

de absorbância máxima da TAB.22 correspondentes a cada intervalo de cor do 

espectro eletromagnético visível, conforme descrito por Zollinger (2003): 

amarelo (400-430 nm), vermelho (480-550 nm) e azul (600-700 nm). 

 



149 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 55 – Espectro UV-Vis para os (a) componentes reativos das 
formulações curáveis por radiação e (b) pigmentos.  
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Já na região do ultravioleta, definida entre 190-380 nm, a FIG.55a 

nos mostra que a janela de absorção/reflexão das substâncias é muito próxima, 

concentradas entre 318-307 nm. Os pigmentos tanto absorvem quanto 

bloqueiam a radiação, principalmente na região de emissão UV entre          

190-330 nm (FIG.55b). A mistura de fotoiniciadores estudada apresenta uma 

banda de absorção nessa região, bem como uma adicional situada entre 364-

319 nm, portanto, com a intensidade máxima afastada da região de absorção 

das demais substâncias analisadas. Assim não haverá competição significativa 

com as demais substâncias, permitindo a formação de radicais livres derivados 

do fotoiniciador.  

 

5.1.2 Substratos poliméricos 

A FIG.56 apresenta as curvas TG e DSC para os materiais 

poliméricos utilizados como substrato para os revestimentos desenvolvidos. 

Por meio das curvas TG dos materiais PEBD e blenda PBAT/TPS, 

mostradas na FIG.56a e 56b, respectivamente, observa-se que o segundo 

possui estabilidade térmica relativamente menor do que o primeiro. Enquanto o 

PEBD possui dois eventos de perda de massa, com máximos em 380ºC 

(97,5%) e 550ºC (1,10%), valores que corroboram dados de Costa et al. 

(2007), a blenda PBAT/TPS possui quatro eventos, que podem ser atribuídos 

às seguintes reações (Mohanty e Nayak, 2010; Nayak, 2010):  

 máximo em 124ºC (2,40%), associado à perda de água molecular; 

 máximo em 327ºC (32,7%), correspondente à decomposição do amido e do 

plastificante glicerol; 

 máximo em 404ºC (50,1%), que representa a decomposição da matriz de 

PBAT juntamente com o resíduo da oxidação parcial do amido; e,  

 máximo em 461ºC (11,5%), que representa a queima de resíduos 

carbonáceos. 
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FIGURA 56 – Curvas TG e DSC individuais das amostras de  (a) PEBD e (b) 
blenda PBAT/TPS tal como recebidas, obtidas 
simultaneamente à 10ºC min-1, sob atmosfera dinâmica de ar, 
entre temperatura ambiente e 850ºC. 

 

Vale ressaltar que, tendo em vista a baixa estabilidade térmica da 

blenda PBAT/TPS, a aplicação de composições de revestimento foto-curáveis 

torna-se conveniente, uma vez que o processo de cura ocorre à temperatura 

ambiente. 

Por meio das curvas DSC, também apresentadas na FIG.56, 

observa-se que o PEBD possui pico endotérmico, característico do processo de 

fusão, com 𝑇𝑚 = 118ºC e ∆𝐻𝑚 = 103 𝐽 𝑔−1, e corroborado por Pistor et al., 

(2010) e Morawiec et al. (2005). Se considerarmos ∆𝐻𝑚
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et al,. 2010), por meio da EQ.10, obtemos 𝑋𝑐 = 37,3%, o que está de acordo 

com os valores encontrados na literatura para o PEBD (Morawiec et al., 2005; 

Munaro, 2007).  

 

5.1.3 Aditivos pró-degradantes 

As FIG.57 apresentam o comportamento térmico das substâncias 

empregadas como aditivos pró-degradantes, com exceção do MnSt, que, tal 

como apresentado na SEÇÃO 4.1.3.3, foi agregado aos substratos apenas na 

forma de masterbatch, e não como sal metálico, com concentração superior a 

97% de PE, tal como recebido. 

Observa-se, pela FIG.57, que, tal como esperado, os aditivos 

baseados em CoSt e CeSt possuem estabilidade térmica semelhantes, com 

𝑇𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡  da ordem de 75ºC e 80ºC, respectivamente, com variação de massa 

(∆𝑚) aproximada de -1,5%, uma vez que apenas o componente orgânico sofre 

decomposição nesta faixa de temperatura. Segundo Gönen et al. (2005), a fase 

sólida do CeSt se apresenta com lamelas bicamadas, com planos de íon cério 

(III) coordenados com os dos grupos carboxilatos.  Em temperaturas 

superiores, ocorrem vários eventos de perda de massa de maneira sucessiva, 

com máximos em 422ºC para CoSt e 450ºC para CeSt, e ∆𝑚 =  74% para 

ambos. Ao final do processo de degradação térmica, na faixa de temperatura 

estudada, obtém-se 13,6% de resíduo para CoSt e 22,1% para CeSt, que 

correspondem aos respectivos óxidos metálicos derivados de Co e Ce. 

De acordo com Awang et al. (2011), as temperaturas associadas 

com o processo de degradação térmica aumentam conforme aumenta o 

tamanho da cadeia do carboxilato metálico. Assim, é esperado que o CoSt 

possua estabilidade térmica relativamente menor do que o CeSt.  

Estes últimos eventos são extremamente exotérmicos, alterando a 

temperatura da amostra para valores superiores aos programados pela taxa de 

aquecimento aplicada, no intervalo entre 300-500ºC. Nessa faixa de 

temperatura, ocorre degradação oxidativa que culmina com a formação dos 

óxidos metálicos.  
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FIGURA 57 – Curvas TG e DSC individuais dos agentes pró-degradantes (a) 
CoSt e (b) CeSt, obtidas simultaneamente à 10ºC min

-1
, sob 

atmosfera dinâmica de ar, entre temperatura ambiente e 
850ºC. 

 

Por fim, a FIG.58 apresenta os espectros de absorção UV-Vis para 

os aditivos pró-degradantes CoSt e CeSt.  
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FIGURA 58 – Espectro UV-Vis para os aditivos pró-degradantes CeSt e CoSt. 

 

Nota-se que ambos possuem faixa de absorção estreita na região 

UV do espectro eletromagnético (FIG.58), para comprimentos de onda entre         

320-308 nm. Tal absorção corresponde, então, ao grupo estearato, presente 

em ambos os aditivos analisados. 

De acordo com os valores da TAB.22, a janela de absorção dos pró-

degradantes pode prejudicar a dos outros componentes da formulação de 

revestimento, como fotoiniciador, durante o processo de cura UV. Todavia, a 

baixa concentração do aditivo frente aos demais componentes das formulações 

de revestimento faz com que esta possível competição seja negligenciável, 

como pode ser visto nas seções posteriores. 

 

5.2 Avaliação do processo de cura 

Esta seção apresenta estudos relacionados com a avaliação da 

extensão da cura em diferentes condições, seja por radiação ultravioleta ou por 

feixe de elétrons. 
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5.2.1 Fotocalorimetria 

As TAB.23 e FIG.59 apresentam os valores médios, e os respectivos 

desvios-padrão, para entalpia de reação (∆𝐻) e tempo máximo da reação para 

as amostras de verniz e tintas UV desenvolvidas, obtidos por fotocalorimetria. 

Pela análise da TAB.23, nota-se que os valores médios para as 

entalpias de reação obtidas para as amostras de clear coating são uma ordem 

de grandeza maior do que para as amostras pigmentadas (tintas). Em outras 

palavras, o efeito dos pigmentos no processo de cura é representado pela 

redução global dos picos de fluxo exotérmico de calor comparado com o do 

revestimento transparente (FIG.59a), da ordem de 87%. Isso se deve ao fato 

de as partículas de pigmento das composições absorverem alguns dos fótons 

UV emitidos, bem como desviá-los de seus caminhos ópticos originais. Em 

ambos os casos, a probabilidade de um deles atingir moléculas do fotoiniciador 

é reduzida, uma vez que há competição entre fotoiniciador e pigmentos, 

conforme ilustrado nos espectros UV-Vis apresentados na FIG.55. Assim, 

observa-se uma menor entalpia de reação na cura das amostras pigmentadas.   
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TABELA 23 – Valores médios para entalpia de reação (∆𝑯) e tempo de máximo da reação para as amostras de clear coating e 
tintas UV desenvolvidas, obtidos por fotocalorimetria 

Amostra 
Sem aditivo Com CeSt Com CoSt 

∆H (J g-1) Tempo (s) ∆H (J g-1) Tempo (s) ∆H (J g-1) Tempo (s) 

𝑼𝑽 − 𝑪𝑳 194 ± 16 c  13 ± 4,0 ABCD 200 ± 23 c 9,0 ± 0,0 CD 192  ± 5,0 c 8,0 ± 0,0   D 

𝑼𝑽 − 𝑨𝑴 22 ± 3,7 aba  14 ± 0,0 ABCA 22 ± 4,0 aba 13 ± 0,7 ABCD 20 ± 4,7 aba 14 ± 0,7ABCD 

𝑼𝑽 − 𝑨𝒁 13 ± 0,3 aba 14 ± 0,7 ABCA 15 ± 0,6 aba 15 ± 0,7 ABCD 12 ± 1,4 aba 14 ± 1,4ABCD 

𝑼𝑽 − 𝑩𝑹 29 ± 1,0 aba  10 ± 0,0 BCD 30 ± 1,2 aba 10 ± 0,0 BCD 27 ± 1,6 aba 10 ± 0,0 BCD 

𝑼𝑽 − 𝑷𝑹 7,1 ± 1,0 aba 14 ± 0,0 ABCA 6,9 ± 0,7abc 13 ± 0,7 ABCD 7,7 ± 0,7 abc 14 ± 2,8 ABCD 

𝑼𝑽 − 𝑽𝑬 30 ± 1,3 aba 10 ± 0,7 ABCD 37 ± 1,4 bc 9,5 ± 0,7 ABCD 42 ± 7,4 abc 11 ± 0,0 BCD 

Nota: Os valores são dados como 𝒎é𝒅𝒊𝒂𝒔 ±  𝑫𝑷. Os valores com as mesmas letras sobrescritas e estilo (minúscula/maiúscula) 

não são significativamente diferentes para o erro tipo I (𝜶 =  𝟎, 𝟎𝟓), utilizando o teste de Tukey-Kramer, tanto numa mesma linha 

quanto numa mesma coluna 
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FIGURA 59. Curvas DSC das reações de cura induzidas por radiação UV para 

clear coating e tintas (a) sem aditivo pró-degradante, (b) contendo 
CeSt, e (c) contendo CoSt, obtidas em condição isoterma à 25ºC. 

 

  

(a) 

(b) 

(c) 
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Sabe-se que a altura do pico exotérmico de foto-calorimetria tende a 

ser correlacionada com a concentração de radicais livres, a qual aumenta a 

energia da reação exotérmica. Assim, a significativa redução observada está 

diretamente associada às diferentes interações que podem acontecer entre a 

luz e os pigmentos (Vasilakos e Tarantili, 2010), geralmente associada a uma 

redução da absorção de fótons por espécies reativas do fotoiniciador. Por 

exemplo, amostras contendo pigmento preto apresentaram os menores valores 

de fluxo de calor e de entalpia (FIG.59a). 

Ainda com relação ao processo de cura, observa-se que as cores 

possuem comportamento estatisticamente semelhante, com exceção da 

𝑈𝑉 − 𝑃𝑅, conforme observado na TAB.23 e na FIG.59. Certamente, isso se 

deve a uma característica intrínseca de cada tipo de pigmento, uma vez que 

cores mais escuras tendem a absorver muito mais fótons do que cores claras. 

Com relação à TAB.23, deve-se destacar a influência dos aditivos 

pró-degradantes adicionados à tinta. Sabe-se que ambos são capazes de 

absorver fótons UV, uma vez que essa energia será capaz de dar início às 

reações de cisão das ligações químicas nas moléculas poliméricas. Assim, 

essas moléculas podem disputar a radiação incidente com o fotoiniciador na 

mesma faixa de comprimentos de onda emitida pela lâmpada durante o 

processo de cura. Se isso ocorrer, teremos dois cenários complementares: 

reações de cura parciais e ineficientes, aliado ao processo degradativo, que 

terá início logo no processamento do material, e não somente após seu 

descarte. 

Com base nestas considerações, sejam os estearatos metálicos de 

𝐶𝑒 e 𝐶𝑜 com massa molar da ordem de 990 g mol-1 e 625 g mol-1, 

respectivamente. As fórmulas estruturais dos aditivos podem ser simplificadas 

pela notação 𝐶𝑒𝑆𝑡3 e 𝐶𝑜𝑆𝑡2, respectivamente, onde 𝑆𝑡 representa o grupo 

estearato (𝐶18𝐻35𝑂2).  

Sabendo-se a massa atômica dos metais (𝐶𝑒 =  140 𝑢. 𝑚. 𝑎. e 

𝐶𝑜 =  59 𝑢. 𝑚. 𝑎. ), calcula-se que a concentração estequiométrica de grupo 

esteárico na molécula de CeSt é de 85,8% e 90,6%, na de CoSt. Assim, como 

o grupo estearato é responsável pela absorção de fótons da região UV, é 
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esperado que, quanto maior for sua concentração, maior será a absorbância 

medida por espectroscopia UV-Vis (FIG.58). Todavia, dado o caráter industrial 

dos produtos, deve-se considerar que variações nos valores medidos podem 

ser encontradas. 

Com isso, é esperado que o pró-degradante CoSt cause maior 

atenuação nos valores de conversão do que o CeSt. Entretanto, como a 

concentração destes aditivos nas formulações fotocuráveis, em massa, é da 

ordem de 1%, tal efeito não se mostra significativo nas condições de cura 

estudadas, como pode ser visto nas TAB.23 e na FIG.59, uma vez que as 

variações nos resultados estão dentro das respectivas faixas de erro das 

medidas das amostras que não contém os aditivos. 

As FIG.60, 61 e 62 apresentam aspectos do processo de foto-

conversão para os revestimentos expostos à radiação UV no foto-DSC.  
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FIGURA 60 – Efeito dos pigmentos e dos aditivos pró-degradantes no grau de 

conversão dos revestimentos poliméricos curados por radiação 

UV.   
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FIGURA 61 – Grau de conversão dos revestimentos poliméricos curados por 

radiação UV: (a) sem aditivo pró-degradante, (b) contendo 
CeSt, e (c) contendo CoSt.  
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FIGURA 62 – Taxa de reação de foto-conversão, em função do grau de 

conversão, dos revestimentos poliméricos curados por 
radiação UV: (a) sem aditivo pró-degradante, (b) contendo 
CeSt, e (c) contendo CoSt. 
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Por meio da FIG.60, que representa o grau de conversão percentual 

dos grupos acrilatos presentes no revestimento polimérico desenvolvido em 

função dos pigmentos e dos aditivos empregados, observa-se que a grande 

maioria das amostras não apresenta variação significativa nos valores médios 

dessa propriedade. Apesar da variação observada com os desvios-padrão 

calculados, as amostras não são estatisticamente diferentes para o erro tipo I 

(𝛼 =  0,05), utilizando o teste de Tukey-Kramer.  

Exceção a esta afirmação, a amostra 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅𝐶𝑜𝑆𝑡  destoa das 

amostras 𝑈𝑉 − 𝑉𝐸𝐶𝑜𝑆𝑡, 𝑈𝑉 − 𝑉𝐸𝐶𝑒𝑆𝑡  e 𝑈𝑉 − 𝐴𝑀𝐶𝑒𝑆𝑡. De acordo com a 

análise estatística, estas amostras se apresentam como extremos nos valores 

de conversão percentual, de modo que a primeira apresenta valor mínimo, e as 

últimas, valores máximos. Entretanto, estas mesmas amostras são 

estatisticamente equivalente às demais. Com isso, podemos inferir que, de 

fato, a amostra contendo pigmento preto possui menor eficiência de cura, uma 

vez que o pigmento preto é um material leve, que atua como blindagem para a 

formação de radicais livres. Nesse caso, a quantidade de luz absorvida pelo 

fotoiniciador seria reduzida e os radicais produzidos pelo fotoiniciador seriam 

facilmente aprisionados ou desativados pelas partículas do pigmento (Kuo et 

al., 2008, 2009, 2010). Valores similares para as taxas de polimerização das 

amostras 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅 (cerca de 3,0 x 10-4 s-1) foram observados por Kuo et al. 

(2008). 

O fluxo exotérmico máximo de calor observado para a amostra 

𝑈𝑉 − 𝐶𝐿 (16,9 W g-1) (FIG.59a) é semelhante aos valores obtidos por Park et 

al. (2009). Este mecanismo também pode ser correlacionado com os valores 

da taxa de polimerização (FIG.62a), que atinge máximo de 35,2∙10-4 s-1 a 8 s e, 

em seguida, diminui para 17,7∙10-4, 7,1∙10-4 e 3,8∙10-4 s-1 a 16, 24 e 32 s, 

respectivamente, e com as conversões de grupos acrilatos (FIG.61a) 

correspondentes de 2,2, 24,3, 32,8 e 36,7%, respectivamente. De modo geral, 

a redução na taxa de conversão se deve ao rápido aumento da massa molar e 

do emaranhamento dos oligômeros  (Lee et al., 2013; Park et al., 2009). 
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5.2.2 Condições experimentais de cura por UV 

A TAB.24 apresenta os dados de dose e irradiância, em função da 

potência da lâmpada e da velocidade da esteira, para determinação das 

condições de cura. 

 

TABELA 24 – Dose e irradiância, em função da potência da lâmpada UV e da 
velocidade da esteira 

Potência 

(W pol-1) 

Velocidade 

(pés min-1) 

Dose (mJ cm-2) Irradiância  (mW cm-2) 

UVA UVB UVC UVV Total UVA UVB UVC UVV Total 

200 

11 488 354 77 369 1288 355 256 61 302 974 
20 251 183 39 188 661 350 255 61 296 962 
25 198 145 31 150 524 367 264 64 315 1010 
30 161 119 25 121 426 347 253 60 293 953 
35 141 104 22 106 373 340 249 59 290 938 
40 114 85 18 84 301 343 251 59 288 941 
45 98 71 16 74 259 328 238 58 282 906 
50 92 68 16 69 245 337 247 59 287 930 
55 79 59 13 59 210 326 241 57 278 902 
60 75 55 12 56 198 334 246 59 283 922 
65 69 51 11 51 182 327 240 57 277 901 
70 62 46 10 46 164 325 241 59 273 898 
75 59 43 9 44 155 322 235 56 271 884 
80 55 41 9 41 146 319 236 55 268 878 
85 50 38 8 38 134 306 230 54 263 853 
90 48 37 8 36 129 311 237 55 264 867 
95 46 35 7 34 122 309 234 54 263 860 

100 44 33 7 33 117 306 235 54 263 858 

300 

11 591 456 104 487 1638 374 284 69 338 1065 
20 295 229 50 237 811 366 278 68 327 1039 
25 231 180 40 185 636 362 278 68 324 1032 
30 188 145 33 153 519 363 276 68 328 1035 
35 160 125 28 129 442 367 282 68 327 1044 
40 137 107 24 111 379 361 275 68 326 1030 
45 122 95 21 99 337 361 275 68 325 1029 
50 109 85 19 88 301 362 277 68 323 1030 
55 98 76 17 80 271 357 273 67 321 1018 
60 89 69 15 72 245 352 269 65 314 1000 
65 85 65 15 69 234 352 269 66 315 1002 
70 74 57 13 60 204 346 259 64 311 980 
75 69 54 12 56 191 350 268 65 313 996 
80 65 50 11 52 178 343 259 63 303 968 
85 61 47 11 49 168 340 259 63 301 963 
90 58 45 10 46 159 338 260 62 298 958 
95 54 42 9 43 148 334 255 61 295 945 

100 51 40 9 41 141 334 254 61 293 942 
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De acordo com os valores apresentados na TAB.24, observa-se que 

as doses mais elevadas são obtidas na região UVA e UVV. Isto confirma a 

especificação do fabricante da lâmpada acerca da distribuição espectral das 

doses de radiação UV. Essa distribuição deve ser considerada para uma 

reação efetiva com as moléculas de fotoiniciador, e deve estar de acordo com a 

curva de absorção UV-Vis apresentada na FIG.58. Outro aspecto importante é 

a densidade energética superficial, também chamada de irradiância, a qual se 

mantém praticamente constante para todas as condições testadas, muito 

embora a dose instantânea seja variável em função da potência da lâmpada e 

da velocidade da esteira.  

Assim, para os ensaios preliminares das condições de cura, optou-

se por considerar diferentes doses de radiação para avaliar o grau de cura das 

formulações desenvolvidas. Como há uma constância nos valores da 

irradiância (TAB.24), com variância amostral menor do que 15%, o estudo foi 

feito empregando-se potência da lâmpada de 300 W pol-1, e doses de          

150, 220, 310, 550, 850 e 1700 mJ cm-2. O grau de cura foi estimado por meio 

das propriedades de cor, brilho e dureza König.  

 

5.2.2.1 Colorimetria e brilho 

As TAB.25, 26, 27 e 28 apresentam as coordenadas 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ da cor 

e o índice de brilho para todas as composições estudadas, não irradiadas e 

irradiadas com diferentes doses de radiação UV. 

Ao analisar os dados das TAB.25, 26, 27 e 28, pode ser visto que 

cada pigmento é diretamente influenciado pelas doses de radiação UV de uma 

maneira especial, de acordo com a família química à qual ele pertence. 
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TABELA 25 – Coordenadas 𝑳∗𝒂∗𝒃∗ de cor e índice de brilho para 𝑼𝑽 − 𝑨𝑴, 
não-irradiadas e irradiadas com doses de radiação UV 
diferentes, e seus respectivos desvios-padrão 

Dose (mJ cm-2) 𝑳∗ 𝒂∗ 𝒃∗ 𝜟𝑬 Brilho 

- 80,6 ± 0,2 6,2 ± 0,5 81,8 ± 0,4 - 16,6 ± 1,4 

150 81,7 ± 0,1 -  0,2 ± 0,0 67,5 ± 0,3 15,7 16,1 ± 0,3 

220 80,7 ± 0,2 8,2 ± 0,4 77,8 ± 0,7   4,5 19,2 ± 0,9 

310 81,6 ± 0,3 6,5 ± 0,2 77,1 ± 0,7   4,8 19,1 ± 1,6 

550 82,2 ± 0,4 3,6 ± 0,3 79,0 ± 0,4   3,0 21,6 ± 0,3 

850 78,9 ± 0,2  11,5 ± 0,1 78,9 ± 0,3   6,3 16,3 ± 0,6 

1700 79,1 ± 1,0 8,0 ± 0,5 72,4 ± 2,0   9,7 15,1 ± 1,2 

 

TABELA 26 – Coordenadas 𝑳∗𝒂∗𝒃∗  de cor e índice de brilho para 𝑼𝑽 − 𝑽𝑬, 
não-irradiadas e irradiadas com doses de radiação UV 
diferentes, e seus respectivos desvios-padrão 

Dose (mJ cm-2) 𝑳∗ 𝒂∗ 𝒃∗ 𝜟𝑬 Brilho 

- 41,9 ± 0,4 45,6 ± 0,6 15,3 ± 0,9 - 13,2 ± 0,5 

150 42,2 ± 0,1 46,5 ± 0,1 20,1 ± 0,5   4,9 18,2 ± 0,9 

220 46,3 ± 0,2 50,1 ± 0,4 10,0 ± 0,5   8,2 22,1 ± 0,6 

310 47,4 ± 0,3 53,0 ± 0,2   5,2 ± 0,3 13,7 27,2 ± 1,1 

550 43,5 ± 0,2 49,3 ± 0,3 16,1 ± 0,5   4,1 24,1 ± 0,3 

850 44,4 ± 0,1 48,5 ± 0,3 13,5 ± 0,2   4,2 18,1 ± 0,6 

1700 42,4 ± 0,4 46,6 ± 0,5 17,2 ± 1,3   2,2 11,4 ± 1,0 

 

TABELA 27 – Coordenadas 𝑳∗𝒂∗𝒃∗ de cor e índice de brilho para 𝑼𝑽 − 𝑨𝒁, 
não-irradiadas e irradiadas com doses de radiação UV 
diferentes, e seus respectivos desvios-padrão 

Dose (mJ cm-2) 𝑳∗ 𝒂∗ 𝒃∗ 𝜟𝑬 Brilho 

- 44,6 ± 0,2 -14,6 ± 0,3 -42,2 ± 0,2 - 21,2 ± 1,0 

150 46,5 ± 0,8 -16,5 ± 0,4 -42,4 ± 0,8   2,7 32,2 ± 2,5 

220 34,7 ± 0,0 -  2,1 ± 0,1 -32,7 ± 0,2 18,6   8,1 ± 0,2 

310 39,1 ± 0,2 -  7,3 ± 0,3 -38,1 ± 0,4 10,0 16,6 ± 1,3 

550 40,5 ± 0,2 -  9,4 ± 0,5 -40,1 ± 0,2   6,9 20,3 ± 0,8 

850 36,8 ± 0,8 -  4,9 ± 0,2 -36,1 ± 1,0 13,9 15,6 ± 0,4 

1700 38,7 ± 0,3 -  7,9 ± 0,2 -39,4 ± 0,2   9,3 12,7 ± 0,7 
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TABELA 28 – Coordenadas 𝑳∗𝒂∗𝒃∗ de cor e índice de brilho para 𝑼𝑽 − 𝑷𝑹, 
não-irradiadas e irradiadas com doses de radiação UV 
diferentes, e seus respectivos desvios-padrão 

Dose (mJ cm-2) 𝑳∗ 𝒂∗ 𝒃∗ 𝜟𝑬 Brilho 

- 27,1 ± 1,7 1,6 ± 0,2 - 0,9 ± 0,6 - 19,4 ± 2,9 

150 25,0 ± 0,0 1,6 ± 0,1 - 0,4 ± 0,0 2,1 11,4 ± 1,0 

220 25,6 ± 0,1 1,8 ± 0,0   0,3 ± 0,0 1,9 18,4 ± 0,6 

310 25,5 ± 1,1 1,7 ± 0,0   0,2 ± 0,0 1,9 13,8 ± 1,0 

550 25,7 ± 0,0 1,7 ± 0,0   0,3 ± 0,0 1,8 13,1 ± 0,1 

850 25,2 ± 0,3 1,8 ± 0,1 - 0,6 ± 0,0 1,9   9,5 ± 0,8 

1700 27,0 ± 0,3 2,1 ± 0,0 - 0,5 ± 0,0 0,6   7,5 ± 0,1 

 

Para a formulação 𝑈𝑉 − 𝐴𝑀 (TAB.25), observa-se uma grande 

variação em cor (∆𝐸) para as composições curadas a 150 mJ cm-2, o que 

sugere que a formulação é sub-curada, corroborada pela redução no índice 𝑏∗. 

Por outro lado, para as mais altas doses estudadas (850 e 1700 mJ cm-2), 

também é observado aumento progressivo no fator ∆𝐸. O índice de brilho foi 

também reduzido nestas mesmas doses de radiação, o que indica degradação 

devido à exposição do pigmento à luz UV. 

Para a composição 𝑈𝑉 − 𝑉𝐸 (TAB.26), são observados valores 

mais elevados do índice 𝐿∗ para as amostras curadas à 220 e 310 mJ cm-2. 

Para as outras doses de radiação, pode-se dizer que as amostras estão sub-

curadas (150 mJ cm-2) ou sobre-curadas (doses maiores que 310 mJ cm-2). O 

índice de brilho corrobora tal discussão. 

Já as composições 𝑈𝑉 − 𝐴𝑍 (TAB.27) não mostram tendência clara 

nos dados adquiridos, o que sugere que apenas a amostra irradiada com          

150 mJ cm-2 torna-se sub-curada. O índice brilho reflete essas observações, 

uma vez que seus valores médios foram todos reduzidos quando as doses de 

radiação superiores a 150 mJ cm-2 foram aplicadas à amostra. 

Por fim, para as composições 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅 (TAB.28), não é observada 

diferença significativa na cor das amostras irradiadas, quando comparada com 

as não-irradiadas. Por meio da análise do índice de brilho, nota-se redução nos 

valores médios de todas as amostras irradiadas em relação à amostra não 
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curada. Considerando-se apenas as amostras curadas, observa-se aumento 

relativo do brilho até doses de 220 mJ cm-2, o que indica progressão no grau de 

cura. Entretanto, doses mais altas implicam redução no índice de brilho, que é 

um indício de degradação do sistema pela alta absorção de fótons pelo 

pigmento. Esta observação corrobora os resultados já discutidos anteriormente 

de que as composições pigmentadas com negro de carbono são as que 

atingem menor grau de conversão quando testadas nas mesmas condições.  

 

5.2.2.2 Dureza 

A FIG.63 apresenta os valores médios para dureza König, e seus 

respectivos desvios-padrão, para todas as composições estudadas, não 

irradiadas e irradiadas com diferentes doses de radiação UV. 

A análise da FIG.63 permite observar a influência de pigmentos 

estudados na dureza de composições curadas por UV. Bombard et al. (2008) 

alertam que algumas propriedades dependem do tipo de pigmento contido na 

formulação do revestimento, uma vez que deles dependem da penetração da 

radiação no revestimento. Além disso, a presença de pigmento nas 

formulações fotopolimerizáveis resulta na diminuição da taxa de conversão de 

monômero e da própria polimerização em comparação com o revestimento 

transparente (Macarie e Ilia, 2007). Com isso, é esperada redução parcial nos 

valores de dureza dos revestimentos pigmentados. 

Conforme já discutido em seções anteriores, os pigmentos podem 

promover a dispersão ou absorção dos fótons de oriundos da radiação UV. 

Assim, o grau de endurecimento tende a ter um comportamento diferente do 

que o apresentado pela composição de revestimento transparente. As 

formulações 𝑈𝑉 − 𝑉𝐸 e 𝑈𝑉 − 𝐴𝑀 atingiram valores de dureza cerca de 20% 

menores que as 𝑈𝑉 − 𝐴𝑍 e 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅, corroborando de Macarie e Ilia (2007). 
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FIGURA 63 – Valores médios para dureza König, e seus respectivos desvios-
padrão, para todas as composições estudadas, não irradiadas 
e irradiadas com diferentes doses de radiação UV. 

  

Como também foi confirmado por Ruiz et al. (2002) quando do 

estudo de formulações de revestimento não-pigmentados, o grau de conversão 

das amostras curadas com doses de radiação UV entre 400 e 1200 mJ cm-2 

atingiu um valor cuja variação não é significativa, entretanto há uma fração – 

cerca de 10% – que não reagiu com o aumento das doses de radiação, 

associado ao aumento extremamente rápido da massa molar da amostra. 

Com base na discussão apresentada para as propriedades de cor, 

brilho e dureza das amostras irradiadas por UV, conclui-se que doses elevadas 

dão origem a um produto sobre-curado, enquanto que doses mais baixas, a 

produtos sub-curados. Dessa forma, opta-se por adotar, nas análises 

subsequentes, apenas a dose de 550 mJ cm-2 como padrão para a cura UV. 
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5.2.3 Condições experimentais de cura por EB 

Para os ensaios preliminares das condições de cura por EB, optou-

se por considerar diferentes doses de radiação para avaliar o grau de cura das 

formulações desenvolvidas. O grau de cura foi estimado por meio das 

propriedades de cor, brilho e dureza König, e as observações serão 

apresentadas nas seções a seguir. 

 

5.2.3.1 Colorimetria e brilho 

As TAB.29, 30, 31 e 32 apresentam as coordenadas 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ da cor e 

de índice de brilho para todas as composições estudadas, não irradiadas e 

irradiadas com diferentes doses de radiação EB. 

 

TABELA 29 – Coordenadas 𝑳∗𝒂∗𝒃∗  de cor e índice de brilho para 𝑬𝑩 − 𝑨𝑴, 
não-irradiadas e irradiadas com doses de radiação EB 
diferentes, e seus respectivos desvios-padrão 

Dose (kGy) 𝑳∗ 𝒂∗ 𝒃∗ 𝜟𝑬 Brilho 

- 80,6 ± 0,2   6,2 ± 0,5 81,8 ± 0,4 - 16,6 ± 1,4  

1 79,5 ± 0,4 10,1 ± 0,1 79,7 ± 0,6 4,6   9,0 ± 0,5 

4 77,8 ± 0,4 13,5 ± 0,4 75,8 ± 0,5 9,8   8,5 ± 0,7 

10 78,8 ± 0,1 11,6 ± 0,2 79,0 ± 0,1 6,3 10,8 ± 0,8 

15 78,9 ± 0,1 10,8 ± 0,1 78,7 ± 0,2 5,8 13,6 ± 0,3 

20 78,1 ± 0,3 10,6 ± 0,3 78,8 ± 0,3 5,9 14,4 ± 0,5 

30 78,7 ± 0,1 10,2 ± 0,1 78,2 ± 0,2 5,7 15,3 ± 0,7 

 

TABELA 30 – Coordenadas 𝑳∗𝒂∗𝒃∗ de cor e índice de brilho para 𝑬𝑩 − 𝑽𝑬, 
não-irradiadas e irradiadas com doses de radiação EB 
diferentes, e seus respectivos desvios-padrão 

Dose (kGy) 𝑳∗ 𝒂∗ 𝒃∗ 𝜟𝑬 Brilho 

- 41,9 ± 0,4 45,6 ± 0,6 15,3 ± 0,9 - 13,2 ± 0,5 

1 43,1 ± 0,0 49,0 ± 0,4 14,7 ± 0,5 3,6 13,1 ± 0,8 

4 43,5 ± 0,4 48,6 ± 0,5 15,3 ± 0,8 3,4 12,9 ± 0,3 

10 42,5 ± 0,3 47,9 ± 0,2 19,4 ± 0,7 4,7 13,6 ± 0,6 

15 43,0 ± 0,0 50,0 ± 0,2 19,0 ± 0,1 5,8 16,5 ± 1,4 

20 42,1 ± 0,2 46,8 ± 0,3 18,7 ± 0,7 3,6 16,1 ± 1,2 

30 47,3 ± 0,3 54,9 ± 0,2   9,0 ± 0,1 12,5 18,0 ± 0,8 
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TABELA 31 – Coordenadas 𝑳∗𝒂∗𝒃∗ de cor e índice de brilho para 𝑬𝑩 − 𝑨𝒁, 
não-irradiadas e irradiadas com doses de radiação EB 
diferentes, e seus respectivos desvios-padrão 

Dose (kGy) 𝑳∗ 𝒂∗ 𝒃∗ 𝜟𝑬 Brilho 

- 44,6 ± 0,2 -14,6 ± 0,3 -42,2 ± 0,2 - 21,2 ± 1,0 

1 29,6 ± 0,2    4,7 ± 0,3 -27,3 ± 0,1 28,6   8,6 ± 0,5 

4 31,8 ± 0,2    1,0 ± 0,2 -33,1 ± 0,1 22,1   9,8 ± 0,1 

10 36,2 ± 0,2   -3,8 ± 0,4 -38,8 ± 0,2 14,1 15,1 ± 0,4 

15 33,5 ± 0,2   -1,0 ± 0,2 -35,7 ± 0,1 18,7 15,7 ± 2,2 

20 30,1 ± 0,0    4,9 ± 0,1 -27,4 ± 0,1 28,4   9,7 ± 0,5 

30 30,1 ± 0,1    4,6 ± 0,1 -27,4 ± 0,1 28,2   9,9 ± 0,5 

 

TABELA 32 – Coordenadas 𝑳∗𝒂∗𝒃∗ de cor e índice de brilho para 𝑬𝑩 − 𝑷𝑹, 
não-irradiadas e irradiadas com doses de radiação EB 
diferentes, e seus respectivos desvios-padrão 

Dose (kGy) 𝑳∗ 𝒂∗ 𝒃∗ 𝜟𝑬 Brilho 

- 27,1 ± 1.7 1,6 ± 0,2 -0,9 ± 0,6 - 19,4 ± 2,9 

1 25,6 ± 0,1 2,6 ± 0,0  0,0 ± 0,1 2,0   7,5 ± 0,8 

4 25,8 ± 0,1 3,5 ± 0,0  1,3 ± 0,1 3,2 10,1 ± 0,1 

10 26,4 ± 0,0 3,2 ± 0,0  1,1 + 0,0 2,6   8,5 ± 0,3 

15 25,9 ± 0,0 3,3 ± 0,0  1,1 ± 0,0 2,9 10,3 ± 0,4 

20 26,9 ± 0,2 3,0 ± 0,1  0,8 ± 0,1 2,2   9,6 ± 2,2 

30 26,6 ± 0,2 2,8 ± 0,1  0,5 ± 0,1 1,9   9,4 ± 0,3 

 

Por meio da TAB.29, pode-se observar que há um aumento 

gradual nos valores médios das propriedades analisadas das formulações 

𝐸𝐵 − 𝐴𝑀 conforme há aumento da dose de radiação EB. Observa-se que 

não há indícios de degradação devido à altas doses de radiação, uma vez 

que o brilho se mantém elevado, aproximando-se do valor de referência da 

formulação “molhada”. Entretanto, doses de 1 e 4 kGy dão origem a um 

produto sub-curado.  

De maneira similar, as formulações 𝐸𝐵 − 𝑉𝐸 curadas em 

diferentes doses de radiação EB, possuem aumento de brilho conforme há 

aumento da dose (TAB.30). Entretanto, não se observam amostras sub-

curadas, refletindo o fato já discutido da facilidade de cura das formulações 

contendo pigmento vermelho.  
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Já para as formulações apresentadas na TAB.31, observa-se que, 

para as doses de 10 e 15 kGy, há um aumento considerável no índice de 

brilho, aproximando-se dos valores observados para a composição líquida. 

Por outro lado, doses inferiores a 10 kGy apresentam redução nos valores 

de brilho, indicando que a amostra está sub-curada, enquanto que para 

doses acima de 15 kGy, os valores são também reduzidos, indicando 

possível degradação por dose elevada de radiação. Essa última informação 

pode ser corroborada pelo aumento do valor médio do índice 𝑏∗, 

aproximando-se da região amarela, indicando degradação. De acordo com 

Scherzer et al. (2005), a variação na dose de irradiação, pela simples 

mudança nos valores da corrente de aceleração do feixe, pode alterar a 

cinética da conversão de grupos acrílicos. 

Por fim, observa-se que a composição 𝐸𝐵 − 𝑃𝑅 é pouco afetada 

pela variação das doses de radiação (TAB.32), corroborado pela pouca 

variação nos valores médios obtidos. Conforme já destacado anteriormente, 

as tinta contendo negro de carbono, a saber 𝐸𝐵 − 𝑃𝑅 e 𝐸𝐵 − 𝐴𝑍, são as 

que apresentam os menores graus de cura dentre todas as amostras 

estudadas. Isto se deve fina interação existente entre as partículas do 

pigmento e o feixe de elétrons, cuja reação é termodinamicamente 

favorável em condições de irradiação, conforme reporta Ozawa et al. (2002) 

Resultados semelhantes foram observados por El-Naggar et al. 

(2005) quando do estudo de diferentes pigmentos aplicados em materiais 

têxteis. Segundo os autores, a grande estabilidade à radiação conferida 

pelo pigmento amarelo se deve à sua conformação química, que oferece 

maior reatividade do que a do pigmento azul. Enquanto o primeiro possui 

átomos de cloro e rotação livre sobre o eixo de sua estrutura química, o 

segundo possui uma estrutura mais complexa e comprimida, além de não 

apresentar grupos ativos. 
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5.2.3.2 Dureza 

A FIG.64 apresenta os valores médios de dureza König e seus 

respectivos desvios-padrão, para todas as composições estudadas, ou seja, 

não irradiadas e irradiadas com diferentes doses de radiação EB. 
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FIGURA 64 – Valores médios para dureza König, e seus respectivos desvios-
padrão, para todas as composições estudadas, não irradiadas e 
irradiadas com diferentes doses de radiação EB. 

 

A FIG.64 permite realizar uma discussão complementar às das 

propriedades de cor e brilho. A dureza é afetada pela estrutura dos pigmentos 

e pelo modo como eles influenciam o processo de cura. Note-se que as 

composições 𝐸𝐵 − 𝑉𝐸 e 𝐸𝐵 − 𝐴𝑀 apresentaram valores de brilho cerca de 

30% maiores (TAB.29 e 30, respectivamente) para doses mais elevadas. As 

mesmas composições possuem, também, valores médios dureza cerca de 50% 

maiores do que as demais composições, quando se analisa a dose de 30 kGy. 
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Já para doses baixas, somente a 𝑈𝑉 − 𝑉𝐸 apresentou desempenho 

relativamente superior para a propriedade de dureza (cerca de 70% maior), 

enquanto que, por sua vez, a formulação 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅 não apresentou tendência 

clara quanto à variação da dureza em função da dose de radiação empregada 

na cura. 

Com base na discussão apresentada para as propriedades de cor, 

brilho e dureza das amostras irradiadas por EB, conclui-se que doses elevadas, 

tais como 20 kGy e 30 kGy, pouco afetam a maioria das composições no que 

tange à geração de produtos sobre-curados, com exceção da composição 

𝐸𝐵 − 𝐴𝑍. Por outro lado, doses baixas de 1 kGy e 4 kGy geram produtos sub-

curados para todas as composições estudadas. Dessa forma, optou-se por 

adotar uma dose nominal intermediária de 25 kGy como padrão de cura para 

todas as formulações desenvolvidas. 

 

5.3 Envelhecimento acelerado em câmara tipo QUV 

Os resultados dos ensaios de cor, brilho e dureza nas amostras 

estudadas após 250 h de exposição em câmara de envelhecimento acelerado 

apresentados neste item estão apresentados de acordo com a recomendação 

na norma ASTM D5870-11 (“Standard Practice for Calculating Property 

Retention Index of Plastics,” 2011), por meio do índice de retenção de 

propriedades (PRI). Os valores de PRI foram calculados para as amostras após 

o envelhecimento acelerado, tomando-se como referência o valor da mesma 

propriedade medido antes do processo de envelhecimento. Para tanto, 

calculou-se, primeiramente, a média da propriedade de referência �̅�𝑜 (EQ.21), 

 

�̅�𝑜 =
∑ 𝑝𝑜,𝑖

𝑛
𝑖=𝑖

𝑛
 (21) 

 

onde 𝑝𝑜,𝑖 é propriedade inicial medida de cada amostra, e 𝑛 é o número de 

réplicas.  
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Na sequência, para cada amostra exposta ao ambiente de testes,, 

mede-se o valor de sua propriedade (𝑝𝑖,𝑥) e calcula-se o PRI individual 𝑧𝑖 

(EQ.22). 

 

𝑧𝑖 =
𝑝𝑖,𝑥

�̅�𝑜
 (22) 

. 

O PRI médio �̅� também deve ser calculado de acordo com a EQ.23. 

 

�̅� =
∑ 𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (23) 

 

Por fim, calcula-se o desvio-padrão 𝑠𝑧 (EQ.24). 

 

𝑠𝑧 = √
∑ (𝑧𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 (24) 

 

5.3.1 Comportamento das amostras curadas por radiação UV 

As FIG.65, 66, 67, 68, 69 e 70 ilustram o comportamento das 

amostras curadas por radiação ultravioleta e submetidas a 250 h de exposição 

ininterrupta em câmara de envelhecimento acelerado por luz UV de 

comprimento de onda  340 nm e temperatura de 50 ± 3°C. São apresentados 

os valores médios de índice de retenção de propriedades – PRI –, e os 

respectivos desvios-padrão, para as componentes associadas com cor – 

𝐿∗𝑎∗𝑏∗. 

As FIG.71, 72, 73, 74, 75 e 76 ilustram o comportamento das 

amostras curadas por radiação ultravioleta e submetidas a 250 h de exposição 

ininterrupta em câmara de envelhecimento acelerado por luz UV de 

comprimento de onda 340 nm e temperatura de 50 ± 3°C. São apresentados os 

valores médios de índice de retenção de propriedades – PR –, e os respectivos 

desvios-padrão, para brilho e dureza. 



175 

 

 

 
 

 

 
FIGURA 65 – Valores de PRI para índices 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ das formulações 𝑈𝑉 − 𝐴𝑍. 
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FIGURA 66 – Valores de PRI para os índices 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ das formulações      

𝑈𝑉 − 𝐴𝑀. 
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FIGURA 67 – Valores PRI para os índices 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ das formulações 𝑈𝑉 − 𝐵𝑅. 
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FIGURA 68 – Valores PRI para os índices 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ das formulações 𝑈𝑉 − 𝐶𝐿. 
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FIGURA 69 – Valores PRI para os índices 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ das formulações 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅. 
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FIGURA 70 – Valores PRI para os índices 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ das formulações 𝑈𝑉 − 𝑉𝐸. 
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FIGURA 71 – Valores de PRI para brilho e dureza das formulações 𝑈𝑉 − 𝐴𝑍. 
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FIGURA 72 – Valores PRI para brilho e dureza das formulações 𝑈𝑉 − 𝐴𝑀. 
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FIGURA 73 – Valores PRI para brilho e dureza das formulações 𝑈𝑉 − 𝐵𝑅. 
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FIGURA 74 – Valores de PRI para brilho e dureza das formulações 𝑈𝑉 − 𝐶𝐿. 
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FIGURA 75 – Valores PRI para brilho e dureza das formulações 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅. 
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FIGURA 76 – Valores de PRI para brilho e dureza das formulações 𝑈𝑉 − 𝑉𝐸. 
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tonalidade avermelhada, −𝑎∗, esverdeada, +𝑏∗ amarelada, e −𝑏∗, azulada 

(Saha et al., 2011). 

O índice de brilho é geralmente um indicador da qualidade do 

processo de cura. As tintas de impressão curáveis por radiação UV tem um 

nível de brilho mais elevado do que o tradicional baseado em solventes (Bardi 

e Machado, 2012). De maneira simplista, o aumento do brilho superficial após 

determinando tratamento indica predominância das reações de reticulação 

induzidas por fótons UV, enquanto que sua redução indica que a estrutura está 

sendo danificada pelo processo de fotodegradação. 

 

5.3.1.1 Efeito dos pigmentos 

O comportamento da amostra durante a exposição à radiação UV 

depende dos diferentes grupos cromóforos presentes em cada pigmento. Pelos 

dados das FIG. 68 e 74, pode-se observar aumento nas componentes 𝐿∗ e 𝑏∗ 

das amostras 𝑈𝑉 − 𝐶𝐿, cerca de 10% e 150% respectivamente. Este 

resultado sugere que a amostra foi degradada pela exposição à radiação UV, 

como indicado pelo significante aumento nos valores médios da componente 

𝑏∗, indicando amarelecimento na superfície da película. Como consequência 

da degradação, a estrutura da superfície tornou-se também mais quebradiça, 

como evidenciado pela tendência geral de aumento da dureza das amostras. 

As formulações 𝑈𝑉 − 𝐴𝑀 (FIG.66 e 72) se mostraram menos 

susceptíveis à degradação por luz ultravioleta, uma vez que os derivados de 

ácido oxálico diarileto são tidos como fortes absorvedores de fótons UV (Bardi 

e Machado, 2012; Czajkowski e Paluszkiewicz, 2008). Foi observado um 

deslocamento considerável no componente 𝑎∗ (cerca de 25%) e uma tendência 

de aumento no valor de dureza para a referida composição (ao redor de 10%). 

Este aumento pode ser relacionado com as excelentes propriedades de solidez 

à luz do pigmento amarelo, uma vez que fótons UV interagem positivamente 

com o grupo cromóforo, embora as partículas do pigmento sejam susceptíveis 

de degradação por intempéries ao longo prazo (Colombini e Kaifas, 2010; 

Mathew e Grossman, 2008).  
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A partir dos resultados obtidos, pode-se inferir que os processos de 

cura por UV e de envelhecimento acelerado atuam de forma complementar em 

função de tempo.  Durante a cura, o tempo de exposição é muito curto, mas a 

intensidade da luz é elevada, quando comparados com a exposição à radiação 

UV na câmara de envelhecimento. Assim, a exposição à luz UV na câmara de 

envelhecimento pode induzir reações de cura complementar referentes à 

ativação de espécies reativas imobilizadas durante o processo de formação da 

rede tridimensional na cura rápida. Isto pode ter causado o aumento  do índice 

de brilho observado.  

Em amostras de filmes revestidos com formulações contendo negro 

de carbono, a luz é parcialmente absorvida pelo pigmento, o que causa 

aumento na temperatura do substrato e inibição da fotodegradação, conforme 

já descrito por outros investigadores (Kijchavengkul et al, 2008; Kijchavengkul 

et al., 2011; Kroll et al., 2009; Wang e Hsieh, 2007). Em situações específicas, 

estes efeitos podem ocorrer tanto durante a cura UV quanto durante o 

envelhecimento acelerado. Assim, o comportamento das tintas 𝑈𝑉 − 𝐴𝑍 e 

𝑈𝑉 − 𝑃𝑅 pode ser atribuído a estes efeitos, não afetando significativamente 

os índices 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ (FIG. 65 e 69) todavia, observou-se variação positiva para o 

índice de brilho das composições, com aumentos médios de cerca 175%, 

enquanto promovem efeito menor sobre a dureza, com variações da ordem de 

5% (FIG. 71 e 75). Tais considerações poderiam ser associadas aos menores 

graus de cura observados por estas composições de revestimento, muito 

embora, no presente trabalho, uma correlação numérica entre grau de cura e 

índice de brilho não foi rigorosamente observado, pelo fato da competição entre 

cura residual e degradação abiótica durante o envelhecimento acelerado. 

Para a formulação 𝑈𝑉 − 𝑉𝐸, a fotodegradação gera íons 𝐹𝑒3+, que 

são complexos orgânicos na região do pigmento azo. A predominância de um 

mecanismo de degradação envolvendo transferência de carga entre ligante e 

metal por meio da irradiação da molécula por fótons UV já foi reportada por  

García-Montaño et al. (2008). Como o primeiro passo é a degradação do anel 

de naftaleno, todo o mecanismo de degradação é cineticamente reduzido, 

quando comparado a outras estruturas químicas mais simples. Assim, os 
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parâmetros analisados neste estudo não foram significativamente alterados 

após o processo de envelhecimento acelerado. 

 

5.3.1.2 Efeito dos agentes pró-degradantes nos revestimentos 

A incorporação de 𝐶𝑜𝑆𝑡 e 𝐶𝑒𝑆𝑡 causou mudanças distintas na cor 

das formulações desenvolvidas, dependendo do pigmento presente, após o 

processo de envelhecimento acelerado.  Essa característica sugere haver um 

acoplamento entre os dois componentes, o que, de certo modo, era esperado, 

uma vez que ambas são moléculas fotossensíveis. Como algumas 

combinações entre pigmento e agentes pró-degradantes não tenham 

apresentado efeito significativo quando comparado às formulações sem aditivo, 

convém destacar alguns comportamentos específicos. 

Para as composições 𝑈𝑉 − 𝐶𝐿𝐶𝑒𝑆𝑡 , foi observado aumento 

considerável no índice de amarelecimento da composição após 

envelhecimento acelerado (FIG.68), enquanto que os demais fatores não 

tiveram variação significativa, quando comparado às composições sem aditivo, 

após o mesmo tratamento.  

Já as formulações 𝑈𝑉 − 𝐴𝑀𝐶𝑜𝑆𝑡 apresentaram aumento 

significativo em todos os componentes de cor analisados após o processo de 

envelhecimento acelerado (FIG. 66 e 72). 

Por outro lado, as composições 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅{𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟ó−𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒}, 

𝑈𝑉 − 𝐴𝑍{𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟ó−𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒}, 𝑈𝑉 − 𝐵𝑅{𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟ó−𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒} e 

𝑈𝑉 − 𝑉𝐸{𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟ó−𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒} não tiveram alterações significativas nos 

valores dos componentes 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ durante o período de envelhecimento 

(FIG.69, 65, 67 e 70). De acordo com a literatura (Campardelli et al., 2014; 

Hoppe et al., 2010; Shenoy e Bowman, 2010), negro de carbono e dióxido de 

titânio tendem a proteger a amostra da absorção de fótons UV em condições 

de teste específicas. Com relação ao pigmento vermelho, os aditivos não foram 

capazes de alterar significativamente o processo de degradação, nas 

condições estudadas.  
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Por fim, neste estudo, observou-se aumento nos valores médios de 

brilho para as composições 𝑈𝑉 − 𝐴𝑍𝐶𝑒𝑆𝑡 , 𝑈𝑉 − 𝐴𝑀𝐶𝑒𝑆𝑡, 𝑈𝑉 − 𝐵𝑅𝐶𝑒𝑆𝑡, 

𝑈𝑉 − 𝐶𝐿𝐶𝑒𝑆𝑡, 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅𝐶𝑒𝑆𝑡 e 𝑈𝑉 − 𝑉𝐸𝐶𝑒𝑆𝑡 . Este resultado pode sugerir que 

fotoiniciador e 𝐶𝑒𝑆𝑡 estariam competindo por fótons durante o processo de 

envelhecimento, sendo o processo de cura residual dominante (FIG.71, 72, 73, 

74, 75 e 76). Segundo Bardi e Machado (2012), o brilho é um indicador do grau 

de cura e de aumento da resistência à degradação do material estudado. 

Conclusões semelhantes podem ser obtidas por meio da observação 

dos valores médios de dureza König, que são uma indicação importante da 

cura e dos processos de degradação. No entanto, tais valores parecem muito 

dependentes da superfície do substrato, e pode também indicar a degradação 

da película de polímero abaixo da camada delgada de revestimento. Neste 

estudo, não houve relação entre os valores numéricos de grau de cura e 

dureza (FIG.71, 72, 73, 74, 75 e 76). 

 

5.3.1.3 Efeito do substrato 

A exposição à luz UV não causou alterações significativas nos 

valores médios dos componentes 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ para os diferentes substratos 

avaliados com distintas formulações de revestimentos. Conforme já discutido, 

isto se deve à presença de grupos cromóforos na estrutura do pigmento, que 

acabam por interagir com os fótons UV e reduzindo sua capacidade de 

transmissão pela camada de revestimento. Assim, fótons de menor energia 

tenderão a atingir o substrato, se atingirem. De uma maneira geral, a camada 

de revestimento teve grande efeito sobre a proteção do substrato polimérico 

durante a exposição aos raios UV, tanto no processo de cura quanto no 

envelhecimento acelerado.  

As FIG.77 e 78 apresentam o comportamento dos substratos 

poliméricos estudados, sem revestimento, após 250 h de exposição em câmara 

de envelhecimento acelerado, reportado como índice de retenção de 

propriedades. 
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FIGURA 77 – Valores PRI dos componentes 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ dos substratos 
poliméricos. 
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FIGURA 78 – Valores PRI para brilho e dureza dos substratos poliméricos. 

 

A blenda de PBAT/TPS é susceptível à fotodegradação devido à 

presença dos anéis de benzeno e grupos carbonila que são 

fotossensibilizadores (Kijchavengkul et al., 2008; 2011). Os anéis de benzeno 

podem absorver fótons UV, mas eles também são capazes de dissipar a 

energia UV absorvida pela delocalização eletrônica. Os grupos carbonila 

podem absorver a luz UV e iniciar a geração de radicais livres por reações 

Norrish tipo I e Norrish tipo II. Devido a estes mecanismos, os radicais livres 

formados irão induzir ligações cruzadas entre as macromoléculas e dar origem 

a um polímero reticulado. 
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Por fim, este processo de recombinação irá então reduzir a 

ductilidade, e a película torna-se mais frágil e rígida. A FIG.77 mostra que os 

filmes de PBAT/TPS expostos aos raios UV sem revestimento tem alterações 

significativas nos índices 𝐿∗𝑎∗𝑏∗. Por fim, a FIG.78 mostra aumento nos 

valores médios tanto para o brilho quanto para dureza após o envelhecimento 

UV devido à formação de uma estrutura reticulada. Um aumento em estruturas 

reticuladas foi demonstrado por inibir o processo de biodegradação quando um 

filme polimérico de PBAT entra em contato com os microrganismos. Os 

domínios de ligação cruzada tornam o filme mais rígido, o que limita o acesso 

de água e microrganismos à rede polimérica (Kijchavengkul et al., 2011). 

Com relação ao PEBD, observa-se que houve aumento nas 

propriedades de cor, principalmente no índice 𝐿∗. Este fato sugere que a 

radiação ultravioleta causou cisão das cadeias poliméricas, ampliando o 

domínio amorfo, o que ampliaria a transmitância da luz pela amostra e, assim, 

aumentando o valor de 𝐿∗. Conforme apresenta Shyichuk et al. (2005), o 

material sofre reações de cisão de cadeias e de reticulação de maneira 

concorrente, sendo que as primeiras são predominantes conforme se aumenta 

o tempo de exposição à radiação UV. A redução nos valores de brilho (FIG.78) 

oferecem outro indício de que as asserções anteriores são verdadeiras. 

A incorporação de aditivos pró-degradantes ampliou as variações 

nos índices de cor, principalmente os valores de 𝑏∗, indicando tendência de 

catalisação do amarelecimento dos filmes de PEBD. De acordo com a literatura 

(Roy et al., 2008), os aditivos baseados em estearatos de metais de transição 

podem acelerar a degradação fotooxidativa do PEBD, assim, dando origem a 

domínios amorfos mais densos e distribuídos pela estrutura do material.  

 

5.3.2 Comportamento das amostras curadas por EB 

A FIG.79, 80, 81, 82, 83 e 84 ilustra o comportamento das amostras 

curadas por feixe de elétrons e submetidas a 250 h de exposição ininterrupta 

em câmara de envelhecimento acelerado por luz UV São apresentados os 

valores médios de índice de retenção de propriedades – PRI –, e respectivos 

desvios-padrão, para as componentes associadas com cor – 𝐿∗𝑎∗𝑏∗. 
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FIGURA 79 – Valores de PRI para os componentes 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ das formulações 

𝐸𝐵 − 𝐴𝑍. 
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FIGURA 80 – Valores de PRI para os componentes 𝐿∗𝑎∗𝑏∗ das formulações 

𝐸𝐵 − 𝐴𝑀. 
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FIGURA 81 – Valores de PRI para os componentes 𝑳∗𝒂∗𝒃∗
 das formulações 

𝑬𝑩 − 𝑩𝑹. 
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FIGURA 82 – Valores de PRI para os componentes 𝑳∗𝒂∗𝒃∗ das formulações 

𝑬𝑩 − 𝑪𝑳. 
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FIGURA 83 – Valores de PRI para os componentes 𝑳∗𝒂∗𝒃∗ das formulações 

𝑬𝑩 − 𝑷𝑹. 
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FIGURA 84 – Valores de PRI para os componentes 𝑳∗𝒂∗𝒃∗
 das formulações 

𝑬𝑩 − 𝑽𝑬. 
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As FIG.85, 86, 87, 88, 89 e 90 ilustram o comportamento das 

amostras curadas por feixe de elétrons e submetidas a 250 h de exposição 

ininterrupta em câmara de envelhecimento acelerado por luz UV de 

comprimento de onda 340 nm e temperatura de 50 ± 3°C. São apresentados os 

valores médios de índice de retenção de propriedades – PRI, e os respectivos 

desvios-padrão, para brilho e dureza. 
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FIGURA 85 – Valores de PRI para brilho e dureza das formulações 𝑬𝑩 − 𝑨𝒁. 
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FIGURA 86 – Valores de PRI para brilho e dureza das formulações 𝑬𝑩 − 𝑨𝑴. 
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FIGURA 87 – Valores de PRI para brilho e dureza das formulações 𝑬𝑩 − 𝑩𝑹. 
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FIGURA 88 – Valores de PRI para brilho e dureza das formulações 𝑬𝑩 − 𝑪𝑳. 
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FIGURA 89 – Valores de PRI para brilho e dureza das formulações 𝑬𝑩 − 𝑷𝑹. 

  



205 

 

 

 
 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6
PR

I -
 b

ril
ho

PBAT/TPSPEBD
MnSt

PEBD
CeSt

PEBD
CoSt

 -             CoSt  CeSt

PEBD

Substrato

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

 

PR
I -

 d
ur

ez
a

PBAT/TPSPEBD
MnSt

PEBD
CeSt

PEBD
CoSt

 -             CoSt  CeSt

PEBD

Substrato

 

FIGURA 90 – Valores de PRI para brilho e dureza das formulações 𝑬𝑩 − 𝑽𝑬. 

 

Por meio da análise dos índices de retenção das propriedades de 

cor (FIG.79, 80, 81, 82, 83 e 84) e brilho e dureza (FIG.85, 86, 87, 88, 89 e 90) 

após o envelhecimento acelerado por luz UV das amostras curadas por EB, 

observa-se que a tendência de variação é próxima àquela discutida na SEÇÃO 

5.3.1, porém com intensidade reduzida. Este fato está associado à maior 

interação eletrônica causada pela radiação EB durante o processo de cura.  
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Assim, como a penetração dos elétrons tende a ser superior à dos 

fótons UV, é esperado que o seu grau de cura seja maior. Ainda, como as 

amostras curáveis por EB são isentas de fotoiniciador, não há moléculas 

reativas aprisionadas por entre a rede de ligações cruzadas, evitando o 

processo de cura residual durante a exposição à câmara de envelhecimento 

acelerado. 

 

5.4 Compostagem 

Esta seção apresenta os resultados obtidos para os ensaios de 

compostagem em ambiente natural e em ambiente laboratorial para as 

amostras estudadas de tinta e de polímeros. 

 

5.4.1 Compostagem em ambiente natural 

As metodologias baseadas em compostagem reproduzem uma 

situação real na qual os materiais podem vir a ser expostos após sua vida útil, 

culminando na reinserção de seus componentes orgânicos aos ciclos naturais 

biogeoquímicos. É comum encontrar estas situações em cidades que contam 

com aterros sanitários ou reatores de compostagem. Neste caso, são mantidas 

temperaturas elevadas (maiores que 50ºC), condições propícias para a 

ocorrência de reações anaeróbicas e alta concentração de umidade, condições 

estas que permitirão o desenvolvimento de microrganismos termofílicos, 

altamente ativos em meios ricos em carboidratos (SHAH et al., 2008).  

 

5.4.1.1 Comportamentos das amostras curadas por UV 

As próximas seções apresentam as propriedades analisadas das 

amostras curadas por UV durante sua exposição ao ambiente de compostagem 

natural. 

  

5.4.1.1.1 Variação de massa 

As FIG.91, 92, 93, 94, 95 e 96 apresentam os dados de variação de 

massa percentual das amostras curadas por UV, envelhecidas e submetidas ao 

ensaio de compostagem em ambiente real. Os dados estão agrupados em 

função da cor de cada composição. 
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FIGURA 91 – Variação de massa percentual devido ao processo de 

compostagem em ambiente real das amostras 𝑈𝑉 − 𝐴𝑀. 
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FIGURA 92 – Variação de massa percentual devido ao processo de 

compostagem em ambiente real das amostras 𝑈𝑉 − 𝐴𝑍. 
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FIGURA 93 – Variação de massa percentual devido ao processo de 

compostagem em ambiente real das amostras 𝑼𝑽 − 𝑩𝑹. 
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FIGURA 94 – Variação de massa percentual devido ao processo de 

compostagem em ambiente real das amostras 𝑼𝑽 − 𝑪𝑳. 
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FIGURA 95 – Variação de massa percentual devido ao processo de 

compostagem em ambiente real das amostras 𝑼𝑽 − 𝑷𝑹. 
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FIGURA 96 – Variação de massa percentual devido ao processo de 

compostagem em ambiente real das amostras 𝑼𝑽 − 𝑽𝑬. 
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As FIG.91, 92, 93, 94, 95 e 96 representam os dados médios de 

variação de massa associados ao processo de compostagem em ambiente real 

durante o período de seis meses. Pode-se constatar que, dentre as variáveis 

consideradas no experimento – pigmento, substrato e aditivo pró-degradante –, 

somente as duas últimas afetam diretamente a perda de massa do material 

previamente envelhecido por UV. Provavelmente, isto está associado à baixa 

interação que a camada de revestimento possui com o substrato, ademais da 

capacidade de absorver fótons durante o envelhecimento, conforme já 

discutido anteiormente.  

Como a camada de substrato é muito maior que a de tinta, e apenas 

uma face do substrato é recoberta, espera-se que não haja variação de perda 

de massa entre as diferentes composições com diferentes pigmentos. Assim, o 

substrato deve ser o principal ator no processo degradante das formulações 

estudadas. Note que as composições 𝑈𝑉 − 𝑐𝑜𝑟 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 não foram 

significativamente atingidas pelo processo de compostagem, ao contrário das 

baseadas em PBAT/TPS, as quais foram completamente fragmentadas durante 

o período de testes.  

Segundo Koutny et al. (2006), Kyrikou e Briassoulis (2007) e Shah et 

al. (2008), o PEBD possuei massa molar extremamente alta e é formado 

simplesmente por unidades monoméricas do tipo −𝐶𝐻2 − (FIG.21). Com isso, 

não há centros ativos que permitam ataques nucleofílicos ou eletrofílicos, o que 

limita o número de reações químicas radicalares necessárias para um processo 

de degradação eficiente. Ademais, em PEBD sólido, as moléculas estão 

densamente alinhadas, formando estruturas semicristalinas, o que fornece uma 

superfície hidrofóbica, reduzindo capacidade de difusão de água e, por 

conseguintes, inibindo reações hidrolíticas.  

Em casos onde há redução de massa nas amostras estudadas, 

deve-se a inclusão de “defeitos” à estrutura do polímero, como aditivos 

estabilizantes ou até aditivos pró-degradantes. Se observarmos os dados das 

FIG.91, 92, 93, 94, 95 e 96, pode-se notar claramente que a presença de 

aditivos pró-degradantes ao substrato polimérico PEDB propiciou uma variação 
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de massa maior, seja ela positiva, indicando ganho de massa por absorção de 

água do ambiente ou por reações oxidativas, ou negativa, pela mineralização e 

bio-conversão dos componentes poliméricos durante a compostagem. Este 

fator pode estar associado a alterações na estrutura do material devido ao 

envelhecido acelerado ou à simples presença do aditivo pró-degradante, 

causando redução da massa molar do polímero. Neste caso, Shah et al. (2008) 

ressalta que, se o aditivo for baseado em metais de transição, as seguintes 

reações sequenciais são observadas: peroxidação térmica e biodegradação 

dos produtos de massa molar baixa.  

Os aditivos mais eficientes para  catalisar a biodegradação dos 

materiais poliolefínicos são capazes de liberar dois íons metálicos com 

estabilidade iônica similar, porém com números de oxidação distintos, como é o 

caso de 𝐶𝑜, 𝐶𝑒 e 𝑀𝑛 (Kyrikou e Briassoulis, 2007). Assim, a taxa de 

degradação dependerá da concentração do aditivo, da classe de polímero 

empregada e da forma de catálise da reação. Especificamente às FIG.91, 92, 

93, 94, 95 e 96, observa-se que as amostras contendo estearato de cobalto 

são as que possuem maiores variações negativas de massa, sugerindo que as 

reações induzidas pelo envelhecimento UV foram capazes de deixar o 

substrato polimérico mais susceptível ao processo de degradação em ambiente 

de compostagem. De maneira interessante, somente as formulações          

𝑈𝑉 − 𝑐𝑜𝑟𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑃𝐸𝐵𝐷𝐶𝑜𝑆𝑡 apresentaram variações significativas de massa, 

sugerindo que a concentração do aditivo 𝐶𝑜𝑆𝑡 influencia e acelera o processo 

de degradação do substrato polimérico já previamente oxidado. 

Com relação aos filmes de PBAT/TPS, observou-se que todas as 

amostras estudadas atingiram a fragmentação total após o período de 

compostagem de seis meses. Entretanto, observou-se uma leve variação na 

cinética da degradação das amostras contendo aditivos pró-degradantes, uma 

vez que estas apresentaram desempenho igual ou levemente inferior às 

amostras 𝑈𝑉 − 𝑐𝑜𝑟 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆. Esta variação pode estar relacionada a uma 

maior reticulação da camada de revestimento durante o processo de 

envelhecimento  acelerado das amostras aditivadas, conforme já foi ressaltado 

anteriormente. Com isso, reduziu-se a capacidade de absorção de água para 
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início das reações hidrolíticas necessárias para quebras das ligações cruzadas 

e posterior redução da massa molar média do sistema. 

A biodegradação de blendas de PBAT/TPS já foi estudada por 

diversos pesquisadores, porém sempre em ambientes laboratoriais 

controlados. De acordo com Mohanty e Nayak (2010) e Nayak (2010), a taxa 

de biodegradação da blenda PBAT/TPS é superior à do próprio PBAT.  

 

5.4.1.1.2 Índice de carbonila 

As FIG.97, 98, 99, 100, 101 e 102 apresentam os índices de 

carbonila para amostras antes do envelhecimento acelerado por luz UV, após 

envelhecimento, e após o processo de compostagem em ambiente real 

submetidas ao ensaio de compostagem em ambiente real, calculados de 

acordo com a EQ.13. Os dados estão agrupados em função da cor de cada 

composição. 
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FIGURA 97 – Índice de carbonila medidos em diferentes estágios do tempo de 

vida das amostras 𝑼𝑽 − 𝑨𝒁. 
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FIGURA 98 – Índice de carbonila medidos em diferentes estágios do tempo de 

vida das amostras 𝑼𝑽 − 𝑨𝑴. 
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FIGURA 99 – Índice de carbonila medidos em diferentes estágios do tempo de 

vida das amostras 𝑼𝑽 − 𝑩𝑹. 
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FIGURA 100 – Índice de carbonila medidos em diferentes estágios do tempo 

de vida das amostras 𝑼𝑽 − 𝑪𝑳. 
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FIGURA 101 – Índice de carbonila medidos em diferentes estágios do tempo 

de vida das amostras 𝑼𝑽 − 𝑷𝑹. 
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FIGURA 102 – Índice de carbonila medidos em diferentes estágios do tempo 

de vida das amostras 𝑼𝑽 − 𝑽𝑬. 

 

A presença de grupos carbonila nos materiais poliméricos está 

geralmente associada aos produtos de sua degradação termooxidativa. Assim, 

variações na sua concentração podem ser usadas no monitoramento do 

processo de degradação destes materiais, sendo mais comumente expressas 

como índice de carbonila (IC) (Briassoulis et al., 2004; Chiellini et al., 2006). Os 

compostos possíveis de serem gerados neste processo acelerado de 

degradação são cetonas, ésteres e ácidos (Zhao e Li, 2006). De acordo com 

Pinheiro et al. (2004), o alto tempo de exposição aos fatores degradantes na 

câmara de envelhecimento acelerado, tais como a radiação UV, a temperatura 

relativamente elevada e o oxigênio molecular atmosférico, catalisam a 

formação de grupos carbonila no material. 

Assim, por meio das FIG.97, 98, 99, 100, 101 e 102, pode-se 

observar que o processo de envelhecimento acelerado ‘por UV causa, em 

geral, aumento nos valores médios de IC, com exceção das formulações 

contendo pigmentos fortemente absorvedores de luz UV, como 𝑈𝑉 − 𝐴𝑍 e 
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𝑈𝑉 − 𝑃𝑅. Este aumento vem demonstrar a efetividade do processo de 

envelhecimento acelerado, causando alterações superficiais certamente 

atribuídas às reações de degradação.  

De outro lado, observa-se que a presença de pigmentos aumenta a 

estabilidade à foto-oxidação dos revestimentos poliméricos. As formulações 

𝑈𝑉 − 𝐶𝐿 apresentaram índice de carbonila superior ao das formulações 

pigmentadas. Segundo Allen et al. (2004), os pigmentos são capazes de induzir 

a oxidação de polímeros durante diversas etapas do tempo de vida do material, 

uma vez que são vetores da geração de grupos carbonila e hidroperóxidos, 

porém somente quando suas partículas são suficientemente pequenas, de 

escala nanométrica. Em geral, a alta opacidade das partículas de pigmento e 

sua baixa foto-atividade oferecem uma proteção UV eficiente aos sistemas 

acrilados. 

Uma questão interessante, inclusive, é o aumento da concentração 

dos grupos carbonila nas formulações 𝑈𝑉 − 𝑐𝑜𝑟𝐶𝑜𝑆𝑡  e 𝑈𝑉 − 𝑐𝑜𝑟𝐶𝑒𝑆𝑡com 

relação às formulações 𝑈𝑉 − 𝑐𝑜𝑟. Isto pode ser atribuído a uma catálise no 

processo de degradação das amostras contendo agentes pró-degradantes, 

independente do substrato presente, indicando que, de fato, a simples 

presença destas moléculas na camada de revestimento já é capaz de 

ocasionar aumento da concentração de grupos carbonila na superfície da 

mesma. Novamente, nota-se que estas alterações não são significativas para 

as composições 𝑈𝑉 − 𝐴𝑍 e 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅. 

Por fim, não se observa variação significativa nos valores de IC em 

função dos diferentes substratos poliméricos aplicados, conforme já discutido 

anteriormente e corroborando Allen et al. (2004).  

Com relação à variação do IC após seis meses de compostagem em 

ambiente natural, observa-se que houve uma redução geral nos valores médios 

para todas as formulações estudadas. De acordo com Orr et al. (2004), a 

redução do IC para amostras submetidas a processos biológicos já é esperada, 

uma vez que estes compostos são utilizados por consórcios de bactérias e 

fungos como fonte de energia.  
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Nota-se que o tipo de revestimento, o tipo de substrato e a presença 

de agente pró-degradante afetam significativamente o processo de redução de 

IC. Conforme já discutido em outros momentos, o substrato polimérico é 

fundamental no processo de compostagem, uma vez que representa o maior 

volume de material. Assim, é esperado observar as maiores reduções de IC 

para o PBAT/TPS, entretanto não foi possível medir este índice para tais 

amostras. De acordo com Hadad et al. (2005), o pré-tratamento por irradiação 

UV causa aumento da hidrofobicidade superficial, gerando grupos carbonila 

que podem ser reaproveitados pelos microrganismos. 

Já a presença de aditivo pró-degradante, num primeiro momento, 

favoreceu o processo de biodegradação pelo consumo das espécies 

carbonilas. Observou-se que o aditivo 𝐶𝑜𝑆𝑡 foi mais eficiente, causando 

redução nos valores de IC das amostras após o processo compostagem, da 

ordem de 50% superior, em média, às amostras contendo 𝐶𝑒𝑆𝑡. Esta 

observação corrobora Orr et al., (2004), que indicam uma relação sinergética 

entre os efeitos da foto-oxidação e da biodegradação de materiais poliméricos. 

Assim, quanto maior a redução no índice de carbonila das amostras, maior foi 

sua perda de massa, conforme ilustrado nas FIG.97, 98, 99, 100, 101 e 102. 

Mecanismos do tipo Norrish ou de formação de ésteres podem atuar 

simultaneamente na bioconversão de subprodutos da degradação abiótica, 

conforme reporta Sudhakar et al. (2008).  

 

5.4.1.2 Comportamento das amostras curadas por EB 

As próximas seções apresentam as propriedades analisadas das 

amostras curadas por EB durante sua exposição ao ambiente de compostagem 

natural. 

 

5.4.1.2.1 Variação de massa 

As FIG.103, 104, 105, 106 e 107 apresentam os dados de variação 

de massa percentual das amostras curadas por EB, envelhecidas e submetidas 

ao ensaio de compostagem em ambiente real. Os dados estão agrupados em 

função da cor de cada composição. 
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FIGURA 103 – Variação de massa percentual devido ao processo de 

compostagem em ambiente real das amostras 𝑬𝑩 − 𝑨𝑴. 

 

0 1 2 3 4 5 6

0

20

40

60

80

100

120

140

 AZ-PEBD  AZ
CeSt

-PEBD  AZ
CoSt

-PEBD

 AZ-PEBD
CeSt

 AZ
CeSt

-PEBD
CeSt

 AZ
CoSt

-PEBD
CeSt

 AZ-PEBD
CoSt

 AZ
CeSt

-PEBD
CoSt

 AZ
CoSt

-PEBD
CoSt

 AZ-PEBD
MnSt

 AZ
CoSt

-PEBD
MnSt

 AZ-PBAT/TPS  AZ
CeSt

-PBAT/TPS  AZ
CoSt

-PBAT/TPS

M
as

sa
 (

%
)

Tempo (meses)

 
FIGURA 104 – Variação de massa percentual devido ao processo de 

compostagem em ambiente real das amostras 𝑬𝑩 − 𝑨𝒁. 
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FIGURA 105 – Variação de massa percentual devido ao processo de 

compostagem em ambiente real das amostras 𝑬𝑩 − 𝑩𝑹. 
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FIGURA 106 – Variação de massa percentual devido ao processo de 

compostagem em ambiente real das amostras 𝑬𝑩 − 𝑷𝑹. 



220 

 

 

 
 

 

0 1 2 3 4 5 6

0

20

40

60

80

100

120

140

 VE-PEBD  VE
CeSt

-PEBD  VE
CoSt

-PEBD

 VE-PEBD
CeSt

 VE
CeSt

-PEBD
CeSt

 VE
CoSt

-PEBD
CeSt

 VE-PEBD
CoSt

 VE
CeSt

-PEBD
CoSt

 VE
CoSt

-PEBD
CoSt

 VE-PEBD
MnSt

 VE
CeSt

-PEBD
MnSt

 VE
CoSt

-PEBD
MnSt

 VE-PBAT/TPS  VE
CeSt

-PBAT/TPS  VE
CoSt

-PBAT/TPS

M
as

sa
 (

%
)

Tempo (meses)

 

FIGURA 107 – Variação de massa percentual devido ao processo de 

compostagem em ambiente real das amostras 𝑬𝑩 − 𝑽𝑬. 

 

Por meio das FIG.103, 104, 105, 106 e 107, é possível observar que 

as amostras apresentaram comportamentos distintos de perda de massa, 

sendo mais fortemente dependente do substrato polimérico. Podemos dividir as 

amostras nos mesmos grupos já apresentados na Seção 5.4.1.1.1. Todavia, 

nota-se que houve menor número de amostras curadas por EB com ganho de 

massa – ∆𝑚 positivo– do que para aquelas curadas por UV. 

Por outro lado, observa-se que a biodegradação dos materiais 

baseados em PBAT/TPS foi mais eficiente, tanto que não foi impossível 

diferenciar os fragmentos de amostra das partículas de composto orgânico. 

Com isto, os valores de variação de massa não foram calculados, 

extrapolando-se a massa retida à 0%. Esta maior biofragmentação das 

amostras curadas por EB pode estar associada à maior interação tinta-

substrato por meio das intensas forças de grafting. 
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5.4.1.2.2 Índice de carbonila 

As FIG.108, 109, 110, 111 e 112 apresentam os índices de carbonila 

para amostras curadas por EB antes do envelhecimento acelerado por luz UV, 

após envelhecimento, e após o processo de compostagem em ambiente 

natural, calculados de acordo com a EQ.13. Os dados estão agrupados em 

função da cor de cada composição. 
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FIGURA 108 – Índice de carbonila medidos em diferentes estágios do tempo 

de vida das amostras 𝑬𝑩 − 𝑨𝑴. 
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FIGURA 109 – Índice de carbonila medidos em diferentes estágios do tempo 

de vida das amostras 𝑬𝑩 − 𝑨𝒁. 
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FIGURA 110 – Índice de carbonila medidos em diferentes estágios do tempo 

de vida das amostras 𝑬𝑩 − 𝑩𝑹. 
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FIGURA 111 – Índice de carbonila medidos em diferentes estágios do tempo 

de vida das amostras 𝑬𝑩 − 𝑷𝑹. 
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FIGURA 112 – Índice de carbonila medidos em diferentes estágios do tempo 

de vida das amostras 𝑬𝑩 − 𝑽𝑬. 
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Por meio da análise da variação dos índices de carbonila das 

amostras curadas por EB (FIG.108, 109, 110, 111 e 112), pode-se observar 

que houve um aumento nos seus valores médios, para todas as amostras, 

após o envelhecimento por UV, conforme já reportado e discutido na Seção 

5.4.1.1.2. Todavia, houve tendência de redução na geração de grupos 

carbonila quando comparado com as formulações curadas por UV. Isto se deve 

à estrutura da rede tridimensional gerada durante o processo de cura, já que, 

conforme exposto anteriormente, o grau de conversão nas amostras curadas 

por EB é maior do que nas curadas por UV. Com isso, a estrutura reticulada e 

o substrato polimérico ficam relativamente menos susceptíveis ao impacto da 

radiação sobre a superfície revestida, adicionada ao fato que não ocorre cura 

complementar. 

Com relação ao efeito do processo de compostagem, as mesmas 

observações feitas na Seção 5.4.1.1.2 são válidas no caso específico das 

formulações curadas por EB. 

 

5.4.2 Compostagem em ambiente laboratorial – respirometria 

A cinética do processo degradativo em ambientes de 

compostagem é complexa e depende inteiramente da combinação entre 

substrato polimérico e espécies microbiológicas nativas do composto 

orgânico. Assim, amostras foram selecionadas com base nos resultados de 

degradação em ambiente de compostagem real, em função de suas 

propriedades mecânicas, ópticas e térmicas.  

Frente ao elevado número de combinações possíveis entre: a) 

cinco cores + clear coating; b) cinco substratos; c) dois pró-degradantes; d) 

dois tipos de radiação, o que geraram um total de 180 amostras, e frente às 

limitações de espaço e tempo, optou-se por seguir este estudo com apenas 

dois substratos – PEBD e PBAT/TPS –, duas tintas –  amarela, AM, e preta, 

PR – e um pró-degradante – 𝑪𝒐𝑺𝒕 (FIG.46).  
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5.4.2.1 Evolução de 𝑪𝑶𝟐 e mineralização 

As FIG.113, 114 e 115 mostram os valores médios (em g) para a 

produção acumulada de CO2, durante 60 dias de exposição ao ambiente de 

compostagem em condições controladas. As TAB.33, 34 e 35 mostram os 

valores médios de mineralização das amostras selecionadas após                 

21, 42 e 60 dias de compostagem, calculados de acordo com a EQ.20.  
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FIGURA 113 – Produção cumulativa de 𝑪𝑶𝟐 dos substratos poliméricos 
PBAT/TPS e PEBD, antes e após envelhecimento por 
radiação UV, expostos ao ambiente controlado de 
compostagem. 
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FIGURA 114 – Produção cumulativa de 𝑪𝑶𝟐 para as formulações curadas por 
UV selecionadas previamente, após envelhecimento por 
radiação UV, expostas ao ambiente controlado de 
compostagem. 
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FIGURA 115 – Produção cumulativa de 𝑪𝑶𝟐 para as formulações curadas por 

EB selecionadas previamente, após envelhecimento por 
radiação UV, expostas ao ambiente de compostagem. 

 

TABELA 33 – Valores médios da mineralização para os substratos poliméricos 
PBAT/TPS e PEBD, antes e após envelhecimento por radiação 
UV, expostos ao ambiente controlado de compostagem  

Material 
Mineralização (%) após… 

20 dias 40 dias 60 dias 

Celulose (controle)   49,6 ± 13.8   87,7 ± 15,8   94,5 ± 16,6 

PBAT/TPS   36,9 ±   6.9   71,1 ± 17,8   85,8 ± 22,2 

E-PBAT/TPS   37,2 ± 14.6   70,0 ± 28,0 104,0 ± 31,5 

PEBD   10,7 ±   3.3   16,2 ±   5,8   20,2 ±   6,5 

E-PEBD    5,0  ±   0,0    13,7 ±   1,2   20,6 ±   5,7  
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TABELA 34 – Valores médios da mineralização para as formulações curadas 
por UV selecionadas previamente, após envelhecimento por 
radiação UV, expostas ao ambiente controlado de compostagem  

Material 
Mineralização (%) após… 

20 dias 40 dias 60 dias 

Celulose (controle) 49,6 ± 13,8 87,7 ± 15,8 94,5 ± 16,6 

E-UV-PR-PBAT/TPS 24,3 ±   6,9 49,3 ± 13,8 60,0 ± 15,1 

E-UV-PRCoSt-PBAT/TPS 31,4 ±   7,3 54,2 ± 15,3 64,2 ± 13,9 

E-UV-AM-PBAT/TPS 28,1 ± 11,7 49,3 ± 20,2 66,2 ± 25,6 

E-UV-AMCoSt-PBAT/TPS 54,7 ±   7,7 64,5 ± 12,7 67,7 ± 13,4 

E-UV-PR-PEBD   6,0 ±   2,1   9,2 ±   8,6  14,3 ±   8,9   

E-UV-PRCoSt-PEBD   8,3 ±   3,8 13,9 ± 10,3 17,2 ± 13,8 

E-UV-AM-PEBD   8,6 ±   5,4   9,1 ±   8,6 11,7 ± 10,1 

E-UV-AMCoSt-PEBD   5,4 ±   4,6   8,3 ±   5,1   9,0 ±   7,1  

 

TABELA 35 – Valores médios da mineralização para as formulações curadas 
por EB selecionadas previamente, após envelhecimento por 
radiação UV, expostas ao ambiente controlado de 
compostagem  

Material 
Mineralização (%) após… 

20 dias 40 dias 60 dias 

Celulose (controle) 77,4 ±   8,5 91,3 ± 16,5 91,8 ± 22,5 

E-EB-PR-PBAT/TPS 34,9 ±   6,8 33,8 ±   9,7 35,3 ±   6,5 

E-EB-PRCoSt-PBAT/TPS 14,1 ± 11,8 27,1 ±   9,7 31,1 ±   7,1 

E-EB-AM-PBAT/TPS 31,5 ±   3,1 23,0 ±   6,4 30,1 ± 11,2 

E-EB-AMCoSt-PBAT/TPS 32,8 ±   3,1 44,3 ±   6,4 47,5 ±   5,3 

E-EB-PR-PEBD   2,9 ±   2,5   8,0 ±   4,7  18,4 ±   3,7 

E-EB-PRCoSt-PEBD 18,4 ± 14,1 21,0 ±   6,8 30,4 ± 17,9 

E-EB-AM-PEBD   8,4 ±   7,3 16,7 ±   6,1 17,6 ±   6,0  

E-EB-AMCoSt-PEBD 12,3 ±   2,6 24,9 ±   4,7 49,2 ±   3,5  

 

A FIG.113 e os valores da TAB.33 ilustram as diferenças entre os 

processos de biodegradação dos substratos poliméricos PBAT/TPS e PEBD. 

Enquanto o primeiro produziu quantidades de dióxido de carbono semelhantes 

às da celulose – controle positivo –, o segundo foi pouco afetado pela 

exposição ao meio de compostagem, com evolução de 𝐶𝑂2 semelhante à do 

próprio composto orgânico, considerando a margem de erro da medida.  

A degradação ocorre principalmente devido às reações hidrolíticas e 

ao ataque microbiano, preferencialmente no domínio não-cristalino, os quais 
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são predominantes em ambos os componentes da blenda binária PBAT/TPS 

(Kijchavengkul et al., 2010; Muniyasamy et al., 2013; Weng et al., 2013). As 

amostras são compostas por dois materiais biodegradáveis, sendo TPS a fase 

dispersa e PBAT, a fase contínua (Stagner et al., 2012). Dessa forma, o 

processo de bio-assimilação ocorre por dois mecanismos competitivos pelas 

enzimas específicas para PBAT e TPS (Ren et al., 2009). Foi observada uma 

pequena diferença entre os valores de mineralização (TAB.33) para as 

amostras PBAT/TPS e 𝐸 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆 em 60 dias. No entanto, a alta 

variabilidade dos testes biológicos dificultou a conclusão geral sobre a 

influência do envelhecimento UV na evolução de 𝐶𝑂2 para a blenda binária 

biodegradável. 

Por outro lado, os materiais semicristalinos, como é o caso do 

PEBD, possuem região amorfa reduzida. Assim, a dinâmica da degradação 

tende a ser mais lenta do que para materiais não-cristalinos (El-Rehim et al., 

2004; Briassoulis et al., 2004; Luzuriaga et al., 2006; Manzur et al., 2004). 

No caso do PEBD, a biodegradação ocorre em duas fases. Na 

primeira, a região amorfa é atacada pelos fatores já elencados nas TAB.8 e 9. 

Entretanto, conforme há redução do domínio amorfo, os cristais de menor 

tamanho também passam a estar susceptíveis à degradação, porém com 

cinética mais lenta (Manzur et al., 2004). Adicionalmente, este processo tende 

a reduzir a difusão de oxigênio por meio da estrutura cristalina compacta do 

material (Luzuriaga et al., 2006). 

A produção de 𝐶𝑂2 decorrente do processo de biodegradação das 

películas E − 𝑈𝑉 − 𝑐𝑜𝑟 − PBAT/TPS (TAB.34 e FIG.114), de maneira 

independente do pigmento, foi 30% menor do que a da amostra                    

𝐸 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆. Conforme já discutido, o substrato PBAT/TPS é pouco 

susceptível aos efeitos da radiação ultravioleta durante o envelhecimento 

acelerado. Desta forma, a redução na biodegradação dos materiais se deve 

totalmente à presença da camada delgada de revestimento, que apresenta 

estrutura densa de ligações cruzadas. Esta camada oferece resistência aos 

microrganismos para alcançar a massa polimérica do substrato, uma vez que a 

área de superfície disponível para a aderência microbiológica é reduzida. 
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Ainda, de acordo com Neoh e Kang (2011), os revestimentos baseados em 

resina epóxi são muito eficientes em proteger seu substrato da biocorrosão e 

da biodegradação. 

Por outro lado, as amostras E − 𝑈𝑉 − 𝑐𝑜𝑟 − PEBD (TAB.34 e 

FIG.114) e E − 𝐸𝐵 − 𝑐𝑜𝑟 − PEBD (TAB.35 e FIG.115) não apresentaram 

variação significativa na cinética de biodegradação quando comparado com 

𝐸 − 𝑃𝐸𝐵𝐷. Esse fato está associado à pequena interação existente entre o 

sistema polimérico e o composto orgânico, conforme discutido anteriormente, 

bem como à proteção oferecida pela camada de revestimento ao substrato 

polimérico. 

Por outro lado, as amostras E − 𝐸𝐵 − 𝑐𝑜𝑟 − PBAT/TPS (TAB.35 

e FIG.115) apresentaram redução de 60% na degradação do sistema 

revestimento + substrato, quando comparado com a amostra 𝐸 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆. 

Neste caso, a radiação EB é responsável por fixar os componentes do 

revestimento à superfície do substrato com maior eficiência do que a radiação 

UV, reduzindo ainda mais a área de contato entre o substrato e o composto 

orgânico (El-Naggar et al., 2005). Ademais, pode-se esperar que a radiação EB 

interaja, também, com o substrato, induzindo reações de reticulação na matriz 

polimérica, as quais podem, também, prejudicar a permeação das substâncias 

responsáveis pela sua degradação, como oxigênio, água e enzimas. 

Por fim, há que discutir a influência do aditivo pró-degradante no 

processo de biodegradação em ambiente laboratorial de compostagem. 

Observa-se, claramente, que há uma correlação entre os valores de 

mineralização apresentados em função do pigmento na presença de 𝐶𝑜𝑆𝑡. As 

formulações 𝐸 − 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝐴𝑀𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 foram mais influenciadas 

do que as 𝐸 − 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝑃𝑅𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜. Isto nos remete à 

discussão já realizada sobre os efeitos da radiação em composições com 

diferentes graus de cura. Observa-se que as primeiras possuem maior grau de 

cura do que as segundas; dessa forma, as reações de competição entre 

cura/degradação foram maiores no segundo grupo de amostras do que no 

primeiro. Com isso, houve maior transferência de energia para as moléculas de 
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𝐶𝑜𝑆𝑡 nas amostras 𝐸 − 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝐴𝑀𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 do que nas 

𝐸 − 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝑃𝑅𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜, o que pode catalisar o processo 

degradativo abiótico, surtindo efeito positivo nas etapas iniciais das reações 

hidrolíticas do processo biodegradativo.   

 

5.4.2.2 Variação de massa molar 

A FIG.116 apresenta os valores de massa molar numérica média e 

massa molar ponderal média, 𝑀𝑛
̅̅ ̅̅  e 𝑀𝑤

̅̅ ̅̅̅ respectivamente, e a FIG.117 

representa o índice de polidispersividade (IP) da fração solúvel de PBAT da 

blenda de PBAT/TPS em função do processo de cura, do envelhecimento 

acelerado por UV e da compostagem em ambiente controlado. 
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FIGURA 116 – Índice de polidispersividade, para a fração solúvel de PBAT da 

blenda de PBAT/TPS em função do processo de cura, do 
envelhecimento acelerado por UV e da compostagem em 
ambiente controlado 
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FIGURA 117 – Valores médios de (a) 𝑴𝒏
̅̅ ̅̅  e (b) 𝑴𝒘

̅̅ ̅̅ ̅ para a fração solúvel de 
PBAT da blenda de PBAT/TPS em função do processo de 
cura, do envelhecimento acelerado por UV e da compostagem 
em ambiente controlado. 
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Os valores médios de 𝑀𝑛
̅̅ ̅̅  e 𝑀𝑤

̅̅ ̅̅̅ (FIG.117) obtidos por GPC para 

PBAT/TPS são semelhantes aos encontrados na literatura para o material 

PBAT (Chen e Zhang, 2009; Dong et al., 2013; Kijchavengkul et al., 2010; Ma 

et al., 2012; Oyama et al., 2011; Signori et al., 2009). Todavia, foi observada 

redução nos seus valores quando as amostras de substrato sem revestimento 

foram expostas à radiação UV. De acordo com Chen et al. (2011), a irradiação 

pode começar a redução do peso molecular de poliésteres, atacando a 

interface entre a fase cristalina e amorfa. No caso de PBAT, a fase cristalina 

está dispersa aleatoriamente na matriz polimérica, o que torna o processo de 

fotodegradação mais complexo. Adicionalmente, o aumento no IP do material 

(FIG.116) após a exposição à radiação UV indica maior variação no tamanho 

das cadeias poliméricas, com uma constante redução da massa, o que ajuda o 

processo de biodegradação das amostras, conforme observado com os 

elevados índices de mineralização apresentados na TAB.33. 

Da mesma forma, observou-se redução de 𝑀𝑛
̅̅ ̅̅  e 𝑀𝑤

̅̅ ̅̅̅ para as 

amostras revestidas, independente da natureza da radiação. Estes resultados 

podem ser atribuídos a um efeito sinérgico catalisado principalmente pelos 

pigmentos. De acordo com a literatura, a interação tinta-substrato dá origem a 

uma interface do tipo grafting ou enxertia, reduzindo a solubilidade do substrato 

polimérico em solventes específicos (Lee et al., 2007). Após o processo de 

compostagem, as amostras apresentaram redução significativa nas massas 

molares médias quando comparadas com seus valores iniciais (FIG.117). No 

entanto, a redução de massa molar foi mais marcante nas amostras curadas 

por UV do que nas por EB. De acordo com Silva et al. (2007), a maior 

densidade de ligações cruzadas e de enxertia na interface tinta-substrato 

causada pela radiação ionizante inibiu a absorção de enzimas e proteínas pelo 

sistema, consequentemente reduzindo a aderência celular e o desenvolvimento 

de colônias microbianas à superfície do filme. 

Comportamentos semelhantes foram observados entre as amostras 

pigmentadas que contêm aditivo pró-degradante, indicando que este 

componente tem pouca influência sobre o processo de degradação do 
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substrato. Novamente, esta ação ineficiente do agente pró-degradante sobre o 

substrato polimérico pode ser atribuída à presença das interações de grafting já 

discutidas, que reduziriam a migração das moléculas dos aditivos da camada 

de tinta para o substrato. Os aditivos influenciaram a biodegradação dos 

materiais pigmentados.  

A amostra 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆 apresenta 

diferença pouco significativa quando comparada à amostra                     

𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝑃𝑅𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆, o que pode estar associada 

à capacidade do pigmento negro de carbono de absorver os fótons UV durante 

o envelhecimento acelerado. 

Por sua vez, os valores de 𝑀𝑛
̅̅ ̅̅  e 𝑀𝑤

̅̅ ̅̅̅ para as amostras           

𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝐴𝑀𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆 foram significativamente 

reduzidos com relação às amostras                                                          

 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝐴𝑀 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆, sugerindo que o 𝐶𝑜𝑆𝑡 facilita 

o alcance da massa polimérica pelos microrganismos. 

 

5.4.2.3 Índice de carbonila 

O estudo da variação da concentração de grupos carbonila pode 

indicar a forma da reação de degradação a qual os materiais poliméricos estão 

sujeitos. No caso específico de formulações de tintas, tem-se um sistema 

complexo, formado por múltiplos componentes, os quais reagem de maneira 

distinta aos estímulos recebidos do ambiente externo, dando origem a, por 

exemplo, aldeídos, ácidos carboxílicos e anidridos ácidos, dependendo da 

composição de cada formulação (Qian et al., 2011).  

De acordo com Wan et al. (2007), o processo de fotodegradação de 

materiais baseados em resina epóxi ocorre por radicais livres, que envolve 

tanto fotodegradação quanto fotólise. Com isso, há liberação de sub-produtos 

de degradação e da própria oxidação, em geral compostos carbonílicos, que 

ampliam os índices de carbonila e de amarelecimento da composição. 

Assim, a FIG.118 mostra os valores médios de índice de carbonila 

obtidos por FTIR para as amostras pigmentadas expostas à compostagem em 

ambiente controlado, medidos na face colorida. 
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FIGURA 118 – Índice de carbonila medidos antes e após o processo de 

compostagem em ambiente controlado para as amostras AM 
(a) e PR (b). 
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Por meio da FIG.118a, observa-se, em primeiro lugar, que todos os 

materiais revestidos, independentemente do substrato, da radiação indutora 

das reações de cura ou da presença do aditivo pró-degradante, apresentaram 

redução nos valores médios de índice de carbonila. Entretanto, estas variações 

foram estatisticamente semelhantes para todos os materiais contendo 

pigmento amarelo. Conforme já discutido anteriormente, reduções no índice de 

carbonila após processo de biodegradação se devem à conversão destes 

grupos em nutrientes pelos microrganismos presentes no composto orgânico. 

Apesar do resultado obtido com relação à presença do aditivo pró-degradante, 

nas concentrações estudadas, metais de transição, como cobalto, atuam como 

catalisadores secundários das reações de auto-oxidação induzidas pela 

radiação UV, causando fragmentação (Ploeger et al., 2009). 

Por sua vez, os materiais revestidos com tintas contendo negro de 

carbono (FIG.118b) não apresentaram variações estatisticamente significativas 

nos valores médios de índice de carbonila, conforme já reportado por Du et al. 

(2010) e Jin et al. (2006). Provavelmente, isto está associado à absorção de 

fótons pelo próprio pigmento, o qual acaba por “capturar” possíveis radicais 

livres gerados durante as reações de degradação, não oferecendo superfície 

adequada para fixação de colônias de microrganismos. 

 

5.4.2.4 Avaliação da morfologia por MEV-EDS 

A FIG.119 apresenta as micrografias obtidas por MEV para os filmes 

de PEBD com magnitudes de 8x e 150x. 

Observa-se, por meio da FIG.119a-d que o substrato de PEBD 

praticamente não foi afetado pelas condições de envelhecimento, 

apresentando superfície com poucas imperfeições tanto antes quanto após a 

irradiação, corroborando Roy et al. (2007). Portanto, o substrato não vai 

influenciar a morfologia ou a degradação da camada de revestimento.  
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FIGURA 119 – Micrografias dos filmes de PEBD coletadas com duas 

magnificações: (a, c, e) 8x e (b, d, f)150x. 

 

Por outro lado, nota-se que nas amostras expostas ao ambiente de 

compostagem há indícios da formação de colônias microbianas (FIG.119e), na 

forma de biofilmes, representadas por estrias na superfície (FIG.119f). A 

FIG.120 apresenta detalhes das amostras 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝑃𝐸𝐵𝐷. 

A superfície do filme 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 possui irregularidades 

identificadas como da presença de microrganismos colonizadores do polímero, 

gerando micro e nanofissuras. Tais fissuras facilitam o fluxo de elementos 

degradantes para o interior do bulk polimérico, bem como a saída de 

subprodutos da degradação (Roy et al., 2008). Conforme relata Pramila e 

RAmesh (2011), a baixa concentração destas deformações acaba por reduzir a 

degradação geral do sistema polimérico, a qual fica restrita às regiões 

predominantemente amorfas.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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FIGURA 120 – Detalhes dos filmes 𝑫𝑴𝑹 − 𝑬 − 𝑷𝑬𝑩𝑫 em magnificações de 

(a) 150x, (b) 2000x, (c) 12000x e (d) 40000x. 

 

A composição da superfície de amostras de DMR-E-PEBD foi 

analisada por EDS. As imagens geradas por meio desta técnica (FIG.121) 

revelam a existência de compostos contendo micronutrientes, como 𝐾, 𝑂, 𝐶𝑎, 

𝐴𝑙, 𝐹𝑒, 𝑁𝑎, necessários para o desenvolvimento de colônias de 

microrganismos. Em outras palavras, o processo de envelhecimento acelerado 

por UV causou alterações superficiais no PEBD – gerando grupos carbonila, 

por exemplo – que permitiram a fixação de microrganismos durante a 

compostagem. 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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FIGURA 121 – Mapa de localização de elementos químicos na superfície da 

amostra de 𝑫𝑴𝑹 − 𝑬 − 𝑷𝑬𝑩𝑫. 

 

As FIG.38-39 apresentam as micrografias com magnitudes de 8x e 

150x, obtidas por MEV, a partir de revestimentos aplicados em substrato de 

PEBD e curados por UV ou EB, respectivamente. 
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FIGURA 122 – Micrografias de amostras selecionadas curadas por radiação 
ultravioleta, coletadas com duas magnificações. 
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FIGURA 123 – Micrografias de amostras selecionadas curadas por feixe de 
elétrons, coletadas com duas magnificações. 
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Por meio das micrografias dos filmes poliméricos revestidos, 

apresentadas nas FIG.122 e 123, observa-se rugosidade devido às 

propriedades reológicas da própria tinta. Durante a aplicação, a tinta tende a 

cobrir toda a superfície do substrato. Uma vez que a interação física entre a 

tinta e o substrato é basicamente dependente do atrito, do ângulo de contato e 

da porosidade, assume-se que estes efeitos dão origem às formas rugosas na 

superfície das amostras.  

Adicionalmente, é visível a diferença entre as amostras  

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝐴𝑀 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 (FIG.122a-l e 123-l) e 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 

(FIG.122m-x e 123m-x), o qual está diretamente ligado com a densidade da 

formulação e às forças intermoleculares entre o pigmento e os componentes 

poliméricos. As reações de cura por radicais livres causaram rápida 

imobilização das cadeias oligoméricas do revestimento polimérico, de modo 

que tais estruturas podem ser vistas na superfície dos materiais curados. Neste 

caso, as amostras 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 (FIG.122m-x e 123m-x) 

apresentam muito mais imperfeições sobre a superfície do que as amostras 

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝐴𝑀 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 (FIG.122a-l e 123a-l). Este padrão é observado 

mesmo quando os aditivos pró-degradante são adicionados, mostrando que 

eles não interfiram nas propriedades reológicas do sistema.  

O processo de envelhecimento causou aumento na rugosidade da 

camada de revestimento. Pode-se observar que o padrão de cadeia é mais 

visível após a exposição aos raios ultravioleta. É evidente que é possível ver as 

diferenças na morfologia e na distribuição das formas de cadeia. Além disso, 

podemos ver que a composição 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 − 𝐴𝑀 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 foi mais sensível à 

degradação abiótica com o surgimento de fissuras microscópicas na superfície 

do revestimento. A incorporação dos aditivos parece ampliar a sensibilidade à 

degradação, como aumento na concentração de fissuras e redução do relevo 

das rugosidades superficiais.  

Outro fato interessante é que o processo de envelhecimento reduziu 

as forças de adesão entre a tinta e o substrato, tal como observado por 

desprendimento de algumas frações de tinta. As tintas contendo aditivo pró-



245 

 

 

 
 

degradante não demonstraram quaisquer alterações morfológicas devido ao 

processo de irradiação utilizado. 

Com relação à exposição ao ambiente controlado de compostagem, 

observou-se que as amostras curadas por EB foram mais afetadas do que as 

curadas por UV. Provavelmente, isto se deve ao fato de uma maior interação 

entre a camada de revestimento e o substrato polimérico, induzido pelas já 

mencionadas reações de grafting. Como se sabe, a exposição de materiais 

poliolefínicos ao feixe de elétrons induz processos simultâneos de reticulação e 

de cisão das cadeias. Neste caso específico, sugere-se que o último 

predomine, e assim cause a geração de radicais livres que acabariam por 

desestabilizar a interface substrato-tinta, facilitando a migração de oxigênio, 

água e enzimas degradantes do material. Deve-se também ressaltar que as 

composições 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝑐𝑜𝑟𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 foram mais afetadas pela 

biodegradação do que as amostras 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝑐𝑜𝑟 − 𝑃𝐸𝐵𝐷, 

indicando que o aditivo pró-degradante atuou como facilitador da 

biodegradação deste sistema polimérico. 

Outro aspecto observado por meio da análise morfológica das 

amostras expostas ao ambiente controlado de compostagem é a ausência de 

𝐶𝑜𝑆𝑡 nas amostras que deveriam apresentar concentração de tal agente pró-

degradante. As FIG.124 e 125 apresentam dados obtidos pela técnica de EDS 

a partir das amostras 𝐸𝐵 − 𝐴𝑀𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 e 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝐸𝐵 −

𝐴𝑀𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑃𝐸𝐵𝐷, respectivamente. 
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FIGURA 124 – Informações coletadas por MEV-EDS da amostra                  

𝑬 − 𝑬𝑩 − 𝑨𝑴𝑪𝒐𝑺𝒕 − 𝑷𝑬𝑩𝑫: (a) fotomicrografia MEV; 
(b) mapa de emissão de compostos contendo o elemento 

𝑪𝒐; (c) mapas de emissão para os demais elementos 
presentes na amostra; (d) espectro de emissão 
associados aos elementos, com as contagens e energias. 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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FIGURA 125 – Informações coletadas por MEV-EDS da amostra           

𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝐴𝑀𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑃𝐸𝐵𝐷: (a) fotomicrografia 
MEV da região da amostra considerada; (b) espectro de 
emissão associados aos elementos, com as 
correspondentes contagens e energias; (c) mapas de 
emissão para os elementos presentes na amostra. 

(b) 

(c) 

(a) 
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Por meio das FIG.124a e 125a, observa-se que as amostras 

expostas ao processo de biodegradação controlada em ambiente de 

compostagem foram atacadas pelos diferentes fatores bióticos e abióticos, 

originando estrutura com rugosidade elevada e fraturas de diversas ordens de 

magnitude. As FIG.124c e 125c apresentam o mapa de distribuição 

aproximada da localização dos elementos químicos encontrados na 

composição superficial da amostra. No caso da amostra                                

𝐸 − 𝐴𝑀𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑃𝐸𝐵𝐷, nota-se a presença do elemento cobalto. Pela 

FIG.124b, pode-se observar a localização aproximada de emissores de energia 

na faixa do cobalto (𝐾𝛼 =  6,924 𝑘𝑒𝑉 e 𝐿𝛼 =  0,776 𝑘𝑒𝑉). Com isso, 

observa-se que o elemento está bem distribuído sobre a superfície da amostra, 

indicando que o pró-degradante foi disperso apropriadamente na camada de 

tinta durante os processos de preparação do revestimento e de aplicação.  

Quando se analisa a FIG.125c, entretanto, observa-se que não há 

emissões características nas regiões correspondentes de 𝐾𝛼 e 𝐿𝛼. Dessa 

forma, conclui-se que o aditivo pró-degradante baseado em cobalto foi 

removido da superfície da amostra, provavelmente por meio de processos de 

lixiviação pela ação da umidade, e se concentrando no composto orgânico.  

A TAB.36 descreve dados semi-quantitativos que representam os 

elementos químicos identificados, por EDS, na composição das amostras 

𝐸𝐵 − 𝐴𝑀𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 e 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝐴𝑀𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑃𝐸𝐵𝐷. Como 

ressalva, estes dados não refletem a composição real das amostras, uma vez 

que apenas elementos com emissões de raios-X iguais ou superiores a     

0,110 keV, referentes ao elemento químico berílio (𝑍 = 4), são detectados por 

esta técnica. Adicionalmente, as contagens referentes a 𝐴𝑢 e 𝐴𝑙 não devem 

ser consideradas indícios destes elementos na amostra, uma vez que os 

mesmos são derivados do processo de metalização da amostra com 

nanopartículas de ouro e do próprio porta-amostra, que é composto por 

alumínio metálico. 
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TABELA 36 – Valores semi-quantitativos para as concentrações elementares 
em massa e em átomos dos elementos químicos identificados 
por EDS nas amostras antes e após a compostagem 

Elemento 
𝑬 − 𝑬𝑩 − 𝑨𝑴𝑪𝒐𝑺𝒕 − 𝑷𝑬𝑩𝑫 𝑫𝑴𝑹 − 𝑬 − 𝑬𝑩 − 𝑨𝑴𝑪𝒐𝑺𝒕 − 𝑷𝑬𝑩𝑫 

Contagem 𝐶𝑚 (%) 𝐶𝑎 (%) Contagem 𝐶𝑚 (%) 𝐶𝑎 (%) 

C 265143 68,43 79,44 207511 52,42 67,83 

O 62188 20,61 17,96 85795 23,63 22,96 

N - - - 4423 3,97 4,40 

F - - - 46 0,01 0,01 

Na - - - 3268 0,30 0,20 

Mg 22205 0,65 0,37 25327 1,29 0,83 

Al 16097 0,38 0,19 7180 0,37 0,21 

Si 81247 1,54 0,76 38383 1,95 1,08 

Cl 97131 1,87 0,73 19328 1,39 0,61 

K - - - 9949 0,84 0,34 

Ca - - - 9131 0,90 0,35 

Fe 1790 0,06 0,01 1160 0,32 0,09 

Co 2393 0,09 0,02 - - - 

Cu 7093 0,31 0,07 1042 0,58 0,14 

Au 49998 6,04 0,43 116275 12,03 0,95 

Pb 114 0,02 0,00 - - - 

Total - 100 100 - 100 100 

Nota: 𝐶𝑚 = Concentração elementar em massa 

𝐶𝑎 = Concentração elementar em átomos 
 

As amostras expostas ao ambiente controlado de compostagem 

apresentaram emissões correspondentes aos elementos 𝑁, 𝐹, 𝑁𝑎, 𝐾 e 𝐶𝑎, os 

quais indicam interação forte do material polimérico com o composto orgânico, 

decorrente do processo biodegradativo. De acordo com Oliveira et al. (2010), 

nitrogênio e cálcio são macronutrientes, enquanto que flúor e sódio são 

micronutrientes. Tais elementos são necessários ao desenvolvimento de seres 

bióticos, tanto em escala macro quanto em microscópica. 

Ainda, considere as FIG.126 e 127, juntamente com a TAB.37, 

referentes às amostras 𝐸 − 𝐴𝑀 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 e 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝐴𝑀 − 𝑃𝐸𝐵𝐷.  
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FIGURA 126 – Informações coletadas por MEV-EDS da amostra                  

𝑬 − 𝑬𝑩 − 𝑨𝑴 − 𝑷𝑬𝑩𝑫: (a) fotomicrografia MEV da 

região da amostra considerada; (b) espectro de emissão 
associados aos elementos, com as correspondentes 
contagens e energias; (c) mapas de emissão para os 
elementos presentes na amostra. 

 

(a) 
(b) 

(c) 
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FIGURA 127 – Informações coletadas por MEV-EDS da amostra            

𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝐴𝑀 − 𝑃𝐸𝐵𝐷: (a) fotomicrografia 

MEV da região da amostra considerada; (b) espectro de 
emissão associados aos elementos, com as 
correspondentes contagens e energias; (c) mapas de 
emissão para os elementos presentes na amostra. 

(c) 

(a) (b) 
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Pela análise das FIG.126a e 127a, nota-se as alterações provocadas 

pelo efeito da biodegradação, porém com menor impacto do que naquelas 

contendo aditivo 𝐶𝑜𝑆𝑡 (FIG.124a e 125a). Ainda, é possível observar que os 

elementos considerados nutrientes, os quais foram oriundos do composto 

orgânico, encontram-se acumulados em domínios distintos, ao contrário do 

visto na amostra 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝐴𝑀𝐶𝑜𝑆𝑡 − 𝑃𝐸𝐵𝐷, cuja ação dos microrganismos 

degradantes foi mais homogeneamente dispersa pela superfície da amostra. 

Isto sugere que o aditivo pró-degradante promove alteração na especificidade 

superficial do sistema polimérico, tornando-o mais adequado como suporte à 

colonização de espécies microbiológicas. A TAB.37 apresenta dados semi-

quantitativos dos elementos presentes nos sistemas 𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝐴𝑀 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 

e 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝐴𝑀 − 𝑃𝐸𝐵𝐷, portanto sem aditivo pró-degradante. 

 

TABELA 37 – Valores semi-quantitativos para as concentrações elementares 
em massa e em átomos dos elementos químicos identificados 

por EDS nas amostras 𝑬 − 𝑬𝑩 − 𝑨𝑴 − 𝑷𝑬𝑩𝑫 e        

𝑫𝑴𝑹 − 𝑬 − 𝑬𝑩 − 𝑨𝑴 − 𝑷𝑬𝑩𝑫 

Elemento 
𝑬 − 𝑬𝑩 − 𝑨𝑴 − 𝑷𝑬𝑩𝑫 𝑫𝑴𝑹 − 𝑬 − 𝑬𝑩 − 𝑨𝑴 − 𝑷𝑬𝑩𝑫 

Contagem 𝐶𝑚 (%) 𝐶𝑎 (%) Contagem 𝐶𝑚 (%) 𝐶𝑎 (%) 

C 32862 48,71 74,02 115966 69,44 79,51 

O 8872 12,57 14,33 21506 20,30 17,44 

N 1086 4,56 5,94 - - - 

F - - - - - - 

Na - - - 1824 0,39 0,23 

Mg 2882 0,54 0,41 9873 1,06 0,60 

Al 1543 0,26 0,18 - - - 

Si 11043 1,72 1,12 16509 1,54 0,75 

Cl 10105 2,27 1,17 4762 0,53 0,21 

K - - - 7097 0,88 0,31 

Ca - - - 9899 1,39 0,48 

Fe - - - 1103 0,34 0,09 

Cu 846 0,61 0,18 310 0,15 0,03 

Au 10347 28,76 2,66 1706 3,19 0,22 

Br - - - 3855 0,80 0,14 

Total - 100 100 - 100 100 

Nota: 𝐶𝑚 = Concentração elementar em massa 

𝐶𝑎 = Concentração elementar em átomos 
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As observações discutidas para a tinta amarela aplicada em PEBD 

curada por EB, antes e após a compostagem, são muito semelhantes ao que 

se pode detectar para as amostras de tinta preta aplicada sobre o mesmo 

substrato e curadas por UV ou EB.  

Assim, os resultados para as tintas 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐸𝐵𝐷, 𝐸 − 𝑈𝑉 −

𝑃𝑅 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 e 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 são apresentados nas 

FIG.128 e TAB.38, e para as tintas 𝐸𝐵 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐸𝐵𝐷,                                 

𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 e 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐸𝐵𝐷, na FIG.129 e 

TAB.39. 

 

TABELA 38 – Valores semi-quantitativos para as concentrações elementares 
em massa e em átomos dos elementos químicos identificados 

por EDS nas amostras 𝑼𝑽 − 𝑷𝑹 − 𝑷𝑬𝑩𝑫,                          

𝑬 − 𝑼𝑽 − 𝑷𝑹 − 𝑷𝑬𝑩𝑫 e 𝑫𝑴𝑹 − 𝑬 − 𝑼𝑽 − 𝑷𝑹 − 𝑷𝑬𝑩𝑫 

Elemento 

UV-PR-LDPE E-UV-PR-PEBD DMR-E-UV-PR-PEBD 

Contagem 𝐶𝑚 

(%) 

𝐶𝑎 

(%) 
Contagem 𝐶𝑚 

(%) 

𝐶𝑎 

(%) 
Contagem. 𝐶𝑚  

(%) 

𝐶𝑎  

(%) 

C 74725 69,39 82,45 30131 65,36 81,90 49034 71,31 81,83 

O 11629 16,76 14,95 5618 15,38 14,47 7903 17,90 15,42 

Mg 3513 0,58 0,34 3126 0,78 0,48 4510 0,85 0,48 

Al 329 0,05 0,03 984 0,20 0,11 1519 0,23 0,12 

Si 10858 1,51 0,77 12367 2,00 1,07 13876 1,72 0,84 

Cl 3102 0,55 0,22 2804 0,51 0,22 3622 0,45 0,17 

K 324 0,06 0,02 - - - 4123 0,51 0,18 

Ca 1171 0,25 0,09 1510 0,27 0,10 3479 0,46 0,16 

Fe - - - 709 0,19 0,05 531 0,12 0,03 

Cu 954 0,69 0,16 1958 0,70 0,17 2105 0,63 0,14 

Au 3264 9,10 0,66 13575 13,31 1,02 5975 4,82 0,34 

Ti 3435 1,04 0,31 5756 1,29 0,40 5877 1,01 0,29 

Total - 100 100 - 100 100 - 100 100 

Nota: 𝐶𝑚 = Concentração elementar em massa 

𝐶𝑎 = Concentração elementar em átomos 
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FIGURA 128 – Espectros de emissão de raios X para as amostras                 (a) 

𝑈𝑉 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐸𝐵𝐷, (b) 𝐸 − 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐸𝐵𝐷 e         (c) 

𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝑈𝑉 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐸𝐵𝐷. 

(a) 

(b) 

(c) 
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FIGURA 129 – Espectros de emissão de raios X para as amostras (a) 𝑬𝑩 −

𝑷𝑹 − 𝑷𝑬𝑩𝑫, (b) 𝑬 − 𝑬𝑩 − 𝑷𝑹 − 𝑷𝑬𝑩𝑫 e (c) 𝑫𝑴𝑹 −
𝑬 − 𝑬𝑩 − 𝑷𝑹 − 𝑷𝑬𝑩𝑫. 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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TABELA 39 – Valores semi-quantitativos para as concentrações elementares 
em massa e em átomos dos elementos químicos identificados 

por EDS nas amostras 𝑬𝑩 − 𝑷𝑹 − 𝑷𝑬𝑩𝑫,                          

𝑬 − 𝑬𝑩 − 𝑷𝑹 − 𝑷𝑬𝑩𝑫 e 𝑫𝑴𝑹 − 𝑬 − 𝑬𝑩 − 𝑷𝑹 − 𝑷𝑬𝑩𝑫 

Elemento 

EB-PR-LDPE E-EB-PR-PEBD DMR-E-EB-PR-PEBD 

Contagem 𝐶𝑚 

(%) 

𝐶𝑎 

(%) 
Contagem 𝐶𝑚 

(%) 

𝐶𝑎 

(%) 
Contagem. 𝐶𝑚  

(%) 

𝐶𝑎  

(%) 

C 43805 65,59 83,12 41427 65,37 80,25 105807 65,35 81,28 

O 7080 13,99 13,29 8433 17,54 16,17 20538 16,41 15,32 

Mg 3462 0,68 0,42 3140 0,66 0,40 2744 0,66 0,41 

Al 1431 0,24 0,14 3381 0,61 0,33 1092 0,30 0,17 

Si 12478 1,80 0,97 11586 1,80 0,94 5497 1,64 0,87 

Cl 3233 0,57 0,25 2944 0,54 0,22 1053 0,54 0,23 

K - - - - - - 285 0,20 0,07 

Ca 1207 0,23 0,09 1215 0,24 0,09 758 0,65 0,24 

Cu 1790 0,82 0,20 1191 0,59 0,14 1058 0,78 0,18 

Au 10455 14,74 1,14 7330 11,21 0,84 18353 12,63 0,96 

Ti 4994 1,24 0,39 4018 1,06 0,33 541 0,85 0,27 

F - - - 200 0,37 0,29 - - - 

Total - 100 100 - 100 100 - 100 100 

Nota: 𝐶𝑚 = Concentração elementar em massa 

𝐶𝑎 = Concentração elementar em átomos 
 

A caracterização da degradação dos revestimentos antes e após 

compostagem, por meio de MEV-EDS, foi efetuada utilizando-se PEBD como 

substrato, como pode ser depreendido do acima apresentado. Como o objetivo 

desta caracterização foi avaliar a superfície da tinta aplicada, apenas algumas 

micrografias referentes às amostras de PBAT/TPS revestidas são 

apresentadas (FIG.130), já que este substrato plástico sofre importante 

decomposição quando imerso no composto devido às suas características de 

biodegradabilidade.  
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E-EB-PRCoSt-PBAT/TPS 

  

DMR-E-EB-PRCoSt- PBAT/TPS 

  

FIGURA 130 – Micrografias de amostras selecionadas curadas por feixe de 
elétrons em PBAT/TPS, com duas magnificações. 

 

A FIG.131 apresenta detalhes da presença de microrganismos 

aderidos à superfície dos filmes após compostagem em ambiente controlado. 

 

  

  
FIGURA 131 – Detalhes da presença de microrganismos na superfície dos 

filmes 𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆 (a-b) e       

𝐷𝑀𝑅 − 𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝐴𝑀 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆 (c-d). 

(m) (n) 

(o) (p) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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5.5 Avaliação da ecotoxicidade 

Para avaliar a qualidade do composto após a biodegradação das 

amostras de substrato + revestimento, sementes foram deixadas germinar 

numa mistura de composto e de solo de envasamento. A TAB.40 apresenta os 

dados do teste de crescimento de plantas, parâmetro que permite avaliar os 

efeitos causados pelos subprodutos da biodegradação dos materiais em 

ambiente controlado de compostagem. Segundo Bastioli (2005), os efeitos 

positivos incluem a fertilização do meio pela liberação de elementos minerais 

nutritivos; por outro lado, pode haver a presença de elementos tóxicos, 

especialmente metais pesados, em concentrações elevadas, que levam à 

contaminação do meio, impactando negativamente no desenvolvimento das 

plantas.  

De maneira geral, os componentes de um polímero considerado 

biodegradável são metabolizados pelos microrganismos presentes no 

composto orgânico, e assim são reinseridos aos ciclos biogeoquímicos 

naturais, como carbono, nitrogênio, fósforo etc. Já os componentes que não 

são passíveis deste processo podem ser tornar poluentes do composto e inibir 

o desenvolvimento de novas colônias de seres bióticos, macro ou 

microrganismos (Lucas et al., 2008).  

Conforme é possível observar por meio da TAB.40, não há 

diferenças significativas no desenvolvimento das plantas cultivadas, com 

relação aos controles específicos de cada grupo de análise. Em outras 

palavras, não se observaram variações entre 𝐸 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆 e 𝐸 − 𝑃𝐸𝐵𝐷, 

e entre grupos de amostras curadoa por diferentes tipos de radiação            

𝐸 − 𝑈𝑉 − 𝑐𝑜𝑟 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆, 𝐸 − 𝑈𝑉 − 𝑐𝑜𝑟 − 𝑃𝐸𝐵𝐷,                            

𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝑐𝑜𝑟 − 𝑃𝐵𝐴𝑇/𝑇𝑃𝑆 e 𝐸 − 𝐸𝐵 − 𝑐𝑜𝑟 − 𝑃𝐸𝐵𝐷. Isto sugere que os 

pigmentos e substratos pouco interferem na ecotoxicidade do sistema.  
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TABELA 40 – Valores médios do teste de crescimento de plantas usando o resíduo gerado na biodegradação dos filmes 

Substância 

Cucumis sativus Avena sativa 

Sementes 
germinadas  
(%) 

Sementes  
germinadas 
(% controle) 

Altura  
(cm) 

Massa úmida  
(g) 

Massa seca  
(g) 

Sementes 
germinadas 
(%) 

Sementes  
germinadas 
(% controle) 

Altura (cm) 
Massa úmida  
(g) 

Massa seca 
 (g) 

Branco  

  90 ± 14
 ab 

  - 3,9 ± 0,5
 abcde 

  2,1 ± 1,1
abcdef 

0,3 ± 0,2
 abcde

    90 ± 14 
abc 

  -   8,0 ± 3,5
 abcdefg

 0,7 ± 0,5
 abcde

 0,1 ± 0,1
 abcd 

  75 ± 25
 abc 

  - 5,7 ± 0,4
 abcd 

  7,6 ± 2,3
 abcdef 

1,5 ± 0,5
 abc 

  75 ± 25
 abcd 

  - 20,1 ± 3,5
 abcdef

 1,4 ± 1,0
 abcde

 0,4 ± 0,3
 abc

 

  85 ± 19
 abc

   - 6,8 ± 0,3
 ab 

15,5 ± 2,3
 ab 

1,4 ± 0,2
 abc

   75 ± 10
 abcd

   - 24,3 ± 5,1
 abcde

 1,6 ± 0,5
 abcde

 0,2 ± 0,1
 abcd 

Celulose  

  80 ± 33
 abc

 118 4,2 ± 0,4
 abcde 

  3,9 ± 0,3
 abcdef 

0,7 ± 0,0
 abcde 

  80 ± 33
 abcd

   89 15,9 ± 4,6
 abcdefg

 1,2 ± 0,8
 abcde 

0,2 ± 0,1
 abcd 

  85 ± 10
 abc

 100 5,8 ± 0,5
 abc 

  7,4 ± 1,1
 abcdef

 1,6 ± 0,2
 abc

   85 ± 10
 abcd

 113 20,0 ± 1,5
 abcdefg

 1,8 ± 0,4
 abcde

 0,5 ± 0,1
 ab 

100 ±   0 
ab 

  88 7,0 ± 0,2
 ab

 16,5 ± 0,2
 a 

1,6 ± 0,1
 abc

   90 ± 11
 abcd 

120 29,0 ± 3,0
 a 

3,2 ± 0,6
 a 

0,3 ± 0,2
 abcd

 

E-PBAT/TPS   85 ± 33
 abc

 100 4,4 ± 0,5
 abcde 

  3,1 ± 0,8
 abcdef 

0,6 ± 0,1
 abcde

   85 ± 33
 abcd

   94   9,2 ± 4,0 
abcdefg

 0,2 ± 0,1
 abcde

 0,0 ± 0,0 
abcd 

E-PEBD   65 ± 10
 abc

 105 6,0 ± 0,6
 ab

   7,4 ± 1,1
 abcdef

 1,8 ± 0,3
 abc 

  65 ± 10
 abcd

   87 16,4 ± 3,9
 abcdefg

 1,1 ± 0,7
 abcde

 0,3 ± 0,2
 abcd

 

E-UV-AM-PBAT/TPS 100 ±   0 
a  

100 4,2 ± 0,3
 abcde 

  3,5 ± 1,3
 abcdef 

0,6 ± 0,3
 abcde

 100 ±   0
 ab 

111 14,2 ± 6,5
 abcdefg

 0,7 ± 0,5
 abcde

 0,1 ± 0,0
 abcd

 

E-UV-AMCoSt-PBAT/TPS   55 ± 25
 abc

 100 6,9 ± 1,1
 ab

 12,2 ± 3,4
 abc 

2,1 ± 0,6
 a 

  55 ± 25
 abcd 

  73 22,8 ± 2,8 
abcdefg

 1,9 ± 1,0
 abcde

 0,6 ± 0,3
 abcd

 

E-UV-PR-PEBD   65 ± 19
 abc

   89 5,9 ± 0,4
 ab

   8,0 ± 1,7
 abcde 

1,5 ± 0,3
 abc

   65 ± 19
 abcd

   87 19,7 ± 1,1
 abcdefg

 1,4 ± 0,2
 abcde

 0,4 ± 0,0
 abc

 

E-UV-PRCoSt-PEBD   40 ±   0
 abc 

  84 6,4 ± 0,2
 ab

   7,7 ± 0,8
 abcdef

 1,5 ± 0,2
 abc

   40 ±   0
 abcd 

  53 18,1 ± 1,3
 abcdefg

 0,8 ± 0,2
 abcde

 0,3 ± 0,0
 abcd

 

E-UV-AM-PEBD   85 ± 19
 abc

   89 5,8 ± 0,3
 ab

   6,2 ± 1,7
 abcdef

 1,2 ± 0,3
 abcd

   85 ± 19
 abcd

 113 17,2 ± 3,5
 abcdefg

 1,3  ± 0,5
 abcde

 0,4 ± 0,2
 abcd

 

E-UV-AMCoSt-PEBD   50 ± 20 
abc 

100 6,6 ± 0,4
 ab

   9,7 ± 0,6
 abcd 

1,9 ± 0,0
 ab 

  50 ±  20
 abcd 

  67 16,8 ± 4,0
 abcdefg

 0,7 ± 0,2
 abcde

 0,2 ± 0,1
 abcd

 

E-EB-PR-PBAT/TPS   90 ± 11
 ab 

106 7,5 ± 0,4
 a 

16,1 ± 1,8
 a 

1,5 ± 0,1
 abc 

110 ± 11
 a 

147 28,2 ± 3,0
 ab 

3,1 ± 0,9
 a 

0,4 ± 0,1
 abc

 

E-EB-PRCoSt- PBAT/TPS   55 ± 10
 abc

   65 5,7 ± 1,7
 abcd 

10,6 ± 4,1
 abcd 

1,1 ± 0,3
 abcd

   95 ± 10
 abc 

127 23,9 ± 5,6
 abcde

 1,0 ± 0,4
 abcde

 0,1 ± 0,0
 abcd 

E-EB-AM-PBAT/TPS   95 ± 10
 ab 

112 6,0 ± 0,7
 ab

 11,6 ± 2,9
 abcd 

1,0 ± 0,4 
abcde 

  80 ± 28
 abcd 

107 26,6 ± 5,9
 abcd 

1,9 ± 0,8
 abcde

 0,3 ± 0,1
 abcd

 

E-EB-AMCoSt-PBAT/TPS   90 ± 20
 ab 

106 7,0 ± 0,8
 ab

 14,9 ± 3,5
 ab 

1,5 ± 0,4
 abc

   80 ± 28
 abcd 

107 24,7 ± 6,8
 abcde 

1,6 ± 0,8
 abcde

 0,2 ± 0,1
 a 

E-EB-PR-PEBD 100 ±   0 
a 

118 6,3 ± 0,6
 ab

 12,5 ± 1,5
 abc 

1,3 ± 0,2
 abcd

   95 ± 10
 abc 

127 28,2 ± 4,2
 ab 

2,8 ± 1,1
 abc 

0,3 ± 0,1
 abcd

 

E-EB-PRCoSt-PEBD 100 ±   0 
a
  118 6,6 ± 0,5

 ab
 14,0 ± 4,3

 ab 
1,5 ± 0,4

 abc
   75 ± 19

 abcd
 100 27,3 ± 5,9

 abc 
2,6 ± 1,3

 abcd 
0,3 ± 0,2

 abcd
 

E-EB-AM-PEBD    85 ± 10
 abc

 100 6,5 ± 0,5
 abc 

12,7 ± 1,6
 abc 

1,2 ± 0,3
 abcd

 105 ± 10
 ab 

140 27,1 ± 4,9
 abc 

2,8 ± 1,3
 abc 

0,4 ± 0,2
 abc

 

E-EB-AMCoSt-PEBD    80 ± 23
 abc

   94 5,9 ± 0,4
 ab 

11,0 ± 3,8
 abcd 

1,2 ± 0,4
 abcd

 110 ± 20
 a 

147 27,1 ± 3,0
 abc 

3,0 ± 0,7
 ab 

0,4 ± 0,1
 abc

 

Nota: Os valores são dados como médias ± DP. Os valores na mesma coluna da mesma cor (isto é, 𝑼𝑽 − 𝑨𝑴, 𝑼𝑽 − 𝑷𝑹 etc), 

com as mesmas letras minúsculas sobrescritas não são significativamente diferentes para o erro tipo I (𝜶 =  𝟎, 𝟎𝟓), 

utilizando-se o teste de Tukey-Kramer.  
Chave de cores dos grupos de amostra em ordem cronológica de execução dos ensaios: 1º ....       2º ....       3º .......  



261 

 

 

 
 

De acordo com Koutny et al. (2006), os filmes de PEBD não 

representam risco de ecotoxicidade, uma vez que são altamente inertes e resistes 

à degradação. Entretanto, não foram encontradas informações na literatura 

quanto aos efeitos ambientais da degradação de PBAT/TPS. 

Por outro lado, observou-se influência das diferentes fontes de 

radiação no comportamento dos materiais curados. As plantas da espécie 

Cucumis sativus, cultivadas sobre o resíduo gerado da degradação dos materiais 

curados por UV, apresentaram valores menores de altura e massa úmida do que 

as cultivadas sobre resíduo de materiais curados por EB. Como o primeiro grupo 

de amostras apresentou maior taxa de mineralização que o segundo (TAB.33 e 

34, respectivamente), pode-se dizer que a maior concentração de resíduos 

fragmentados no composto inibiu a absorção de água e nutrientes pela planta, 

independentemente do substrato ou pigmento, uma vez que não houve indicação 

de ecotoxicidade por parte dos substratos poliméricos. 

Embora as alterações no desenvolvimento das plantas devido à alta 

variação dos dados não sejam estatisticamente significativas, a baixa 

concentração de aditivo pró-degradante 𝐶𝑜𝑆𝑡 causa um efeito positivo sobre as 

duas espécies vegetais empregadas no teste de crescimento das plantas. Sabe-

se que derivados de cobalto são considerados benéficos para as plantas, que 

varia para cada espécie. A baixa disponibilidade de cobalto em solos leva a 

desordens em ruminantes (Uren, 2013), embora a exposição excessiva possa 

causar aumento no teor de água nas folhas de algumas espécies vegetais 

(Nagajyoti et al., 2010).  
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6 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no presente estudo permitiram concluir que a 

biodegradação de materiais poliméricos revestidos com tintas de impressão 

curadas por radiação ultravioleta ou feixe de elétrons depende fortemente do grau 

de conversão do revestimento, bem como do polímero empregado como 

substrato. No primeiro caso, observou-se que o grau de cura das formulações 

curadas por radiação ultravioleta é menor do que o das curadas por feixe de 

elétrons, mesmo empregando-se a dose de radiação determinada 

experimentalmente como ideal. O tempo de exposição das amostras à radiação 

ultravioleta durante o envelhecimento acelerado em câmara tipo “QUV” é muito 

maior do que no processo de formação do filme sólido (cura). Assim, novas 

reações fotoquímicas são ativadas tanto para a degradação dos filmes quanto 

para o estabelecimento de novas ligações cruzadas, aqui denominadas cura 

complementar. Este efeito não é observado nas formulações curadas por feixe de 

elétrons. 

Por outro lado, a adição de agentes pró-degradantes, a saber estearato 

de cobalto e estearato de cério, aos revestimentos não afetou a conversão do 

filme líquido em sólido. Ainda, mostrou-se eficiente durante o processo de 

degradação induzida por luz ultravioleta, demonstrado pelo aumento da 

concentração de produtos de degradação, como compostos carbonílicos. 

Todavia, esta eficiência está diretamente associada ao grau de cura da 

formulação pigmentada, de modo que as tintas contendo pigmento amarelo e 

vermelho foram mais afetadas pela fotodegradação do que as demais. Assim 

sendo, tendo atingido um grau de conversão maior durante a cura, tais 

composições, a saber, aquelas contendo pigmento amarelo e vermelho, sofrem 

influência menor da competição por fótons nos processos de cura complementar 

e degradação. 

As composições curadas por feixe de elétrons apresentaram 

comportamento semelhante quando expostas à câmara de envelhecimento UV, 
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porém com intensidade reduzida. Isto pode estar associado ao tipo de rede 

tridimensional formada durante o processo de cura, com maior densidade de 

ligações cruzadas, tornando o filme mais resistente à fotodegradação.  

Com relação ao processo de compostagem, observou-se a redução na 

mineralização das amostras revestidas, principalmente para os substratos 

biodegradáveis, em comparação com os filmes não-revestidos. Este fato 

comprova a premissa inicial deste estudo de que a camada de revestimento atua 

como protetor do substrato polimérico, aumentando sua durabilidade quando 

exposto a intempéries diversas. Com relação ao substrato, nota-se que os 

aditivos pró-degradantes tiveram maior compatibilidade com o material 

poliolefínico. Observou-se que a presença do sal de cobalto acelerou alterações 

superficiais nos filmes estudados, facilitando a aderência de colônias microbianas. 

Constatou-se também que as formulações, inclusive aquelas contendo 

aditivo pró-degradante baseado em cobalto, nas concentrações estudadas, não 

prejudicam o crescimento e o desenvolvimento de plantas, conforme avaliado 

pelo teste de ecotoxicidade do composto orgânico contendo resíduos dos 

materiais plásticos após compostagem. Com sua participação nos mecanismos 

de oxirredução, culminando na indução da degradação do filme polimérico, o 

metal é liberado no meio, sendo agregado ao composto orgânico. Observou-se 

que, frente à sua baixa concentração nas formulações, pode atuar como 

micronutriente das plantas, favorecendo, inclusive, seu desenvolvimento por 

ampliar a taxa de absorção de água pelas mesmas. 

Por fim, salienta-se que os objetivos propostos na presente tese de 

doutorado foram plenamente alcançados e as asserções formuladas na ocasião 

foram confirmadas pelos resultados experimentais obtidos. 
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APÊNDICE A – Design fatorial prévio 

Para definir os teores dos componentes das tintas e vernizes curáveis 

por radiação UV/EB, foi empregada metodologia de design fatorial de 

experimentos com três níveis. Conforme descreve Montgomery (2001), esta 

prática permite determinar a interferência das variáveis envolvidas no experimento 

sobre o valor final da propriedade investigada. Tais valores devem ser otimizados 

de acordo com algum critério pré-estabelecido pelo executor do processo. 

A FIG.132 ilustra o design empregado, cujo intervalo de valores, para 

cada variável, é descrito por: 

 Concentração de fotoiniciador [FI], variando entre 1% e 10%, em massa, em 

formulações contendo apenas resina e 25% de monômero; 

 Concentração de monômero [MN], variando entre 6% e 15%, em massa, em 

formulações contendo apenas resina e 8% de fotoiniciador; 

 Concentração de pró-degradante [PD], variando entre 0,2% e 1,5%, em massa, 

em formulações contendo resina, 25% de monômero e 8% de fotoiniciador.  

 

 

FIGURA 132 – Design tridimensional de experimentos empregado na seleção dos 
teores dos componentes das formulações fotocuráveis. 
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Como parâmetros adicionais ao experimento, foram considerados os 

processos executados em três atmosferas distintas: gás nitrogênio (inerte), ar 

sintético (atmosfera ambiente) e gás oxigênio (altamente oxidante), bem como em 

três temperaturas (23ºC, 35ºC e 50ºC).  

Análises estatísticas foram realizadas por meio do software Minitab®, 

versão 17.1.0 (Minitab Inc., State College, PA, EUA). Foi empregado um design 

fatorial completo geral, com três fatores. Análises individuais foram realizadas 

para os grupos contendo diferentes concentrações de monômero, fotoiniciador e 

aditivo pró-degradante, sendo os resultados de sessão apresentados nos 

APÊNDICES D, E e F, respectivamente. Para todos os casos, foi adotado o valor 

de tolerância estatística 𝛼 =  0,05. 

Um extrato da análise de variância para os DOE estudados, com 

relação à entalpia de cura, são apresentados nas TAB.41, 42 e 43.  

 

TABELA 41 – Análise de variância da entalpia de cura para o DOE envolvendo 
diferentes concentrações de monômero 

Analysis of Variance - Monômero 

 

Source                              DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                               44   71840   1632,7     7,56    0,000 

  Linear                             8   49509   6188,6    28,64    0,000 

    Atmosfera                        2   12927   6463,7    29,92    0,000 

    Temperatura                      2   29941  14970,7    69,29    0,000 

    Monômero                         4    6640   1660,1     7,68    0,000 

  2-Way Interactions                20   17262    863,1     3,99    0,000 

    Atmosfera*Temperatura            4    8780   2195,0    10,16    0,000 

    Atmosfera*Monômero               8    2646    330,7     1,53    0,174 

    Temperatura*Monômero             8    5836    729,5     3,38    0,004 

  3-Way Interactions                16    5069    316,8     1,47    0,156 

    Atmosfera*Temperatura*Monômero  16    5069    316,8     1,47    0,156 

Error                               45    9723    216,1 

Total                               89   81562 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

14,6991  88,08%     76,42%      52,32% 
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TABELA 42 – Análise de variância da entalpia de cura para o DOE envolvendo 
diferentes concentrações de foto-iniciador 

Analysis of Variance – Foto-iniciador 

 

Source                                    DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                                     44  100365   2281,0     5,82    0,000 

  Linear                                   8   65517   8189,6    20,88    0,000 

    Atmosfera                              2   49633  24816,7    63,27    0,000 

    Temperatura                            2    6272   3135,8     8,00    0,001 

    Foto-iniciador                         4    9612   2402,9     6,13    0,001 

  2-Way Interactions                      20   20654   1032,7     2,63    0,004 

    Atmosfera*Temperatura                  4    5597   1399,3     3,57    0,013 

    Atmosfera*Foto-iniciador               8    6014    751,7     1,92    0,081 

    Temperatura*Foto-iniciador             8    9043   1130,3     2,88    0,011 

  3-Way Interactions                      16   14195    887,2     2,26    0,016 

    Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador  16   14195    887,2     2,26    0,016 

Error                                     45   17650    392,2 

Total                                     89  118015 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

19,8044  85,04%     70,42%      40,18% 

 

TABELA 43 – Análise de variância da entalpia de cura para o DOE envolvendo 
diferentes concentrações de pró-degradante 

Analysis of Variance – Pró-degradante 

 

Source                                    DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                                     44   46903  1066,0     2,56    0,001 

  Linear                                   8   21423  2677,8     6,43    0,000 

    Atmosfera                              2   10198  5098,8    12,25    0,000 

    Temperatura                            2    9975  4987,3    11,98    0,000 

    Pró-degradante                         4    1250   312,6     0,75    0,563 

  2-Way Interactions                      20   18839   941,9     2,26    0,012 

    Atmosfera*Temperatura                  4   11983  2995,7     7,19    0,000 

    Atmosfera*Pró-degradante               8    3767   470,8     1,13    0,362 

    Temperatura*Pró-degradante             8    3089   386,2     0,93    0,503 

  3-Way Interactions                      16    6642   415,1     1,00    0,477 

    Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante  16    6642   415,1     1,00    0,477 

Error                                     45   18737   416,4 

Total                                     89   65640 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

20,4055  71,45%     43,54%       0,00% 

 

A tabela de análise de variância apresenta uma relação dos efeitos 

principais, representados pelos fatores individuais (atmosfera, temperatura e 

componente da formulação) e pelas interações entre eles, que podem ser binárias 

ou ternárias. De maneira geral, é importante considerar, na análise de variância 

de um DOE, a coluna P-value, a qual representa efeito que determinado 
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parâmetro da análise exerce sobre a resposta experimental medida. Se o p-value 

correspondente ao efeito estudado for menor do que o valor de α empregado na 

análise de DOE (α < 0,05), então o efeito é estatisticamente significativo e deve 

ser considerado na análise final; caso contrário, para α > 0,05, conclui-se que o 

efeito não é significativo.  

Nesse contexto, observa-se que as interações ternárias entre 

temperatura, atmosfera e monômero (TAB.41) ou pró-degradante (TAB.43) não 

são significativas. Isto implica que o grau de cura não é influenciado pela 

atmosfera e temperatura quando diferentes concentrações de monômero ou pró-

degradante são empregadas. Por sua vez, a interação ternária dos fatores físicos 

com o fotoiniciador (TAB.42) é significativa e pode afetar o grau de cura de uma 

determinada composição.  

Já com relação às interações binárias, observa-se que as diferentes 

atmosferas estudadas não afetam significativamente a entalpia da reação de cura 

das formulações de revestimento contendo diferentes concentrações de 

monômero (TAB.41), fotoiniciador (TAB.42) ou de pró-degradante (TAB.43), 

conforme corroborado por Ruiz et al. (2004) e Corcione et al. (2009). 

Já a interação do pró-degradante com a temperatura tampouco 

apresenta impacto significativo nas propriedades de cura por UV das formulações 

estudadas. Entretanto, a interação com a temperatura influencia a entalpia da 

reação de cura para as composições com diferentes concentrações de monômero 

(TAB.41) e de foto-iniciador.  

Em suma, dentre as diferentes composições estudadas, somente o 

efeito do pró-degradante nas propriedades de cura pode ser considerado 

estatisticamente não significativo, com 𝑝 =  0,563 (𝑝 <  0,05). Em outras 

palavras, a adição de agente pró-degradante não afeta a entalpia da reação de 

cura por radiação das formulações de clear coating testadas. Já os demais efeitos 

devem ser considerados no momento da escolha da formulação apropriada de 

revestimento. 

As TAB.44, 45 e 46 apresentam os resultados da análise de variância 

dos DOE estudados com relação ao tempo de máxima eficiência de cura por 



268 

 

 

 
 

radiação UV das formulações contendo diferentes concentrações de monômero, 

foto-iniciador ou pró-degradante, em atmosferas e temperaturas distintas. 

 

TABELA 44 – Análise de variância do tempo de máxima eficiência de cura para o 
DOE envolvendo diferentes concentrações de monômero 

Analysis of Variance - Monômero 

 

Source                              DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                               44  0,75057  0,017058    16,63    0,000 

  Linear                             8  0,41236  0,051545    50,24    0,000 

    Atmosfera                        2  0,19084  0,095420    93,00    0,000 

    Temperatura                      2  0,19523  0,097613    95,14    0,000 

    Monômero                         4  0,02629  0,006574     6,41    0,000 

  2-Way Interactions                20  0,29566  0,014783    14,41    0,000 

    Atmosfera*Temperatura            4  0,23518  0,058794    57,31    0,000 

    Atmosfera*Monômero               8  0,02634  0,003293     3,21    0,006 

    Temperatura*Monômero             8  0,03415  0,004268     4,16    0,001 

  3-Way Interactions                16  0,04255  0,002659     2,59    0,006 

    Atmosfera*Temperatura*Monômero  16  0,04255  0,002659     2,59    0,006 

Error                               45  0,04617  0,001026 

Total                               89  0,79674 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0320309  94,21%     88,54%      76,82% 

 

TABELA 45 – Análise de variância do tempo de máxima eficiência de cura para o 
DOE envolvendo diferentes concentrações de fotoiniciador 

Analysis of Variance – Foto-iniciador 

 

Source                                    DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                                     44  5,2504  0,11933     8,32    0,000 

  Linear                                   8  3,2156  0,40195    28,04    0,000 

    Atmosfera                              2  2,3418  1,17092    81,68    0,000 

    Temperatura                            2  0,4014  0,20071    14,00    0,000 

    Foto-iniciador                         4  0,4724  0,11809     8,24    0,000 

  2-Way Interactions                      20  1,4945  0,07473     5,21    0,000 

    Atmosfera*Temperatura                  4  0,3184  0,07960     5,55    0,001 

    Atmosfera*Foto-iniciador               8  0,8308  0,10385     7,24    0,000 

    Temperatura*Foto-iniciador             8  0,3454  0,04317     3,01    0,009 

  3-Way Interactions                      16  0,5402  0,03376     2,36    0,012 

    Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador  16  0,5402  0,03376     2,36    0,012 

Error                                     45  0,6451  0,01434 

Total                                     89  5,8955 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,119730  89,06%     78,36%      56,23% 
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TABELA 46 – Análise de variância do tempo de máxima eficiência de cura para o 
DOE envolvendo diferentes concentrações de pró-degradante. 

Analysis of Variance – Pró-degradante 

 

Source                                    DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                                     44  21,4959  0,4885     1,01    0,484 

  Linear                                   8   2,8592  0,3574     0,74    0,656 

    Atmosfera                              2   0,5932  0,2966     0,61    0,545 

    Temperatura                            2   0,5950  0,2975     0,62    0,544 

    Pró-degradante                         4   1,6710  0,4177     0,87    0,492 

  2-Way Interactions                      20  11,0953  0,5548     1,15    0,339 

    Atmosfera*Temperatura                  4   3,0795  0,7699     1,59    0,192 

    Atmosfera*Pró-degradante               8   4,1164  0,5146     1,07    0,404 

    Temperatura*Pró-degradante             8   3,8994  0,4874     1,01    0,442 

  3-Way Interactions                      16   7,5414  0,4713     0,98    0,497 

    Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante  16   7,5414  0,4713     0,98    0,497 

Error                                     45  21,7229  0,4827 

Total                                     89  43,2189 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,694789  49,74%      0,59%       0,00% 

 

Por outro lado, não há efeitos significativos nas amostras com 

diferentes concentrações de agente pró-degradante, conforme apresentado na 

TAB.46, causado pelas diferentes condições de ensaio; em todas as situações 

analisadas, obtivemos 𝑝 >  0,05. 

Adicionalmente, foram realizados simulações de modo a se otimizar as 

formulações de revestimentos contendo diferentes concentrações de monômeros 

(APÊNDICE D) e de fotoiniciador (APÊNDICE E). A otimização não foi efetuada 

para o grupo de amostras contendo pró-degradante, uma vez que o efeito do 

aditivo foi considerado estatisticamente insignificativo. Os objetivos principais 

desta simulação são maximizar a entalpia de reação e minimizar o tempo de 

obtenção da máxima taxa de reação, sendo os resultados apresentados nas 

TAB.47 e 48. 
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TABELA 47 – Otimização das respostas para DOE de diferentes concentrações 
de monômero 

Parameters – Response Optmization - Monômero 

 

Response   Goal      Lower   Target  Upper  Weight  Importance 

TempoPico  Minimum            0,101  0,591       1           1 

Entalpia   Maximum  0,2078  189,563              1           1 

 

 

Solution 

 

                                            TempoPico  Entalpia     Composite 

Solution  Atmosfera  Temperatura  Monômero        Fit       Fit  Desirability 

1         N2         50           0,15          0,113   186,195      0,978857 

 

 

Multiple Response Prediction 

 

Variable     Setting 

Atmosfera    N2 

Temperatura  50 

Monômero     0,15 

 

 

Response      Fit  SE Fit       95% CI            95% PI 

TempoPico  0,1130  0,0226  (0,0674; 0,1586)  (0,0340; 0,1920) 

Entalpia    186,2    10,4  ( 165,3;  207,1)  ( 149,9;  222,5) 

 

TABELA 48 – Otimização das respostas para DOE de diferentes concentrações 
de fotoiniciador 

Parameters – Response Optmization – Foto-iniciador 

 

Response   Goal       Lower   Target  Upper  Weight  Importance 

TempoPico  Minimum             0,033  1,899       1           1 

Entalpia   Maximum  15,7989  215,376              1           1 

 

 

Solution 

 

                                                  TempoPico  Entalpia     Composite 

Solution  Atmosfera  Temperatura  Foto-iniciador        Fit       Fit  Desirability 

1         N2         50           0,1                  0,1065   192,646      0,922609 

 

 

Multiple Response Prediction 

 

Variable        Setting 

Atmosfera       N2 

Temperatura     50 

Foto-iniciador  0,1 

 

 

Response      Fit  SE Fit        95% CI             95% PI 

TempoPico  0,1065  0,0847  (-0,0640; 0,2770)  (-0,1888; 0,4018) 

Entalpia    192,6    14,0  (  164,4;  220,9)  (  143,8;  241,5) 
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Com base nos resultados dos processos de otimização apresentados 

nas TAB.47 e 48, foram obtidos valores máximos de entalpia na ordem de      

186,2 J g-1 e 192,6 J g-1, e de tempo de máximo da reação de 6,8 s e 6,4 s, 

respectivamente, para monômero e fotoiniciador. Estes valores foram calculados 

tendo-se como base atmosfera de 𝑁2 e temperatura de 50ºC. Com isso, chegou-

se à concentração de 15% de monômero e 10% de foto-iniciador.  

Entretanto, para uma aplicação mais realista, o processo de otimização 

deve considerar as condições de cura mais próximas às de um ambiente de 

produção contínua. Neste caso, deve-se considerar um cenário com atmosfera de 

ar e temperaturas elevadas, extrapoladas à 50ºC. Assim, as FIG.133 e 134 

apresentam os gráficos de otimização para os DOE de monômero e foto-iniciador, 

respectivamente, nas condições descritas anteriormente. 

 

 

FIGURA 133 – Gráfico de otimização das formulações de monômero em ar à 
50ºC. 
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FIGURA 134 – Gráfico de otimização das formulações de fotoiniciador em ar à 
50ºC. 

 

As FIG.133 e 134 possuem dois eixos ordenados, localizados na parte 

superior e no canto esquerdo. O primeiro apresenta as condições de otimização 

consideradas, como atmosfera, temperatura e concentração das substâncias 

analisadas, enquanto que o segundo apresenta as respostas medidas e obtidas 

em cada condição, como o fator estatístico de otimização, o tempo máximo de 

reação e a entalpia total. De maneira geral, quanto maior for o fator estatístico de 

otimização, mais próximo a tripla (atmosfera, temperatura, concentração) estará 

do valor ótimo.  

Assim, com base neste critério, foi observado que 10% de monômero e 

7% de foto-iniciador atendem às condições ótimas estabelecidas no problema de 

otimização. Embora os valores do fator estatístico de otimização sejam menores 

do que o obtido para a condição ótima apresentada nas TAB.47 e 48, elas 

refletem a situação mais próxima da realidade e são ótimas dentro do critério 

estabelecido. 
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Em suma, com base na análise dos diferentes designs de 

experimentos analisados, podemos fazer as seguintes afirmações: 

 a concentração do agente pró-degradante não afeta significativamente as 

condições de cura nas formulações de revestimento estudadas; 

 as interações terciárias entre atmosfera, temperatura e concentração de 

monômero/foto-iniciador são dominantes no processo de cura, sendo 

atmosfera inerte e a temperatura elevada oferecendo maior impacto na 

otimização do processo; 

 em condições não-ideais, a concentração de 10% de monômero e 7% de foto-

iniciador levam aos parâmetros ótimos de cura das formulações de 

revestimento por luz UV, maximizando a entalpia da reação e reduzindo o 

tempo máximo de indução da reação. 
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APÊNDICE B – Capacidade germinativa das sementes 

Sementes de Cucumis sativus e Avena sativa foram lavadas com água 

destilada e filtrada, e colocadas em uma placa de Petri contendo algodão 

molhado coberto por um filtro de papel também molhado e folha de alumínio. 

Cinco réplicas, com 20 sementes cada, foram mantidas a 23 ± 3 ºC na ausência 

de luz, durante quatro dias. A percentagem de sementes germinadas foi 

determinada após quatro dias. 

As FIG.135 e 136 e apresentam fotos obtidas após o ensaio de 

capacidade germinativa das sementes de Avena sativa e Cucumis sativus, 

respectivamente, bem como da razão de germinação contabilizada após quatro 

dias de ensaio. 

 

     
20/20 20/20 18/20 20/20 20/20 

FIGURA 135 – Germinação das sementes de Avena sativa após quatro dias em 
ambiente controlado. 
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20/20 20/20 19/20 20/20 20/20 

FIGURA 136 – Germinação das sementes de Cucumis sativus após quatro dias 
em ambiente controlado. 

 

Com base na qualidade das plantas germinadas e na razão total de 

germinação, da ordem de 98% para Avena sativa e 99% para Cucumis sativus, 

considerou-se que as sementes estavam adequadas para ser empregadas como 

indicativo de provável influência de ecotoxicidade. 
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APÊNDICE C – Curvas TG e DSC para os componentes dos revestimentos 
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Figura 137 – Curvas TG e DSC simultâneas individuais para cada componente da 

formulação de revestimentos poliméricos: (a) resina. (b) monômero, 

(c) fotoiniciador, (d) talco, (e) cera PE, (f) cera PTFE, (g) 

estabilizante UV, (h) silicone, (i) dióxido de titânio, (j) pigmento 

amarelo, (k) pigmento azul, (l) pigmento vermelho e (m) negro de 

carbono, obtidas à 10ºC min-1 entre temperatura ambiente e 850ºC.  

  

(i) (j) 

(k) (l) 

(m) 
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APÊNDICE D – Resultado de Sessão em Matlab para estudo da influência da 

concentração de monômero na cura UV de revestimentos 

—————   29/05/2014 10:48:46   ——————————————————— 
  

 

Welcome to Minitab, press F1 for help. 

Retrieving project from file: 

‘C:\Users\Bardi\Dropbox\Doutorado_Dados\Fotocalorimetria\Design de 

Experimentos\Estudo Monômero.MPJ’ 

 

Results for: Worksheet 6 
  

General Factorial Regression: Entalpia versus Atmosfera; Temperatura; 

Monômero  

 
Factor Information 

 

Factor       Levels  Values 

Atmosfera         3  Ar; N2; O2 

Temperatura       3  23; 35; 50 

Monômero          5  0,06; 0,08; 0,10; 0,12; 0,15 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                              DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                               44   71840   1632,7     7,56    0,000 

  Linear                             8   49509   6188,6    28,64    0,000 

    Atmosfera                        2   12927   6463,7    29,92    0,000 

    Temperatura                      2   29941  14970,7    69,29    0,000 

    Monômero                         4    6640   1660,1     7,68    0,000 

  2-Way Interactions                20   17262    863,1     3,99    0,000 

    Atmosfera*Temperatura            4    8780   2195,0    10,16    0,000 

    Atmosfera*Monômero               8    2646    330,7     1,53    0,174 

    Temperatura*Monômero             8    5836    729,5     3,38    0,004 

  3-Way Interactions                16    5069    316,8     1,47    0,156 

    Atmosfera*Temperatura*Monômero  16    5069    316,8     1,47    0,156 

Error                               45    9723    216,1 

Total                               89   81562 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

14,6991  88,08%     76,42%      52,32% 

 

 

Coefficients 

 

Term                              Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                        123,23     1,55    79,53    0,000 

Atmosfera 

  Ar                            -15,37     2,19    -7,01    0,000  1,33 

  N2                             13,87     2,19     6,33    0,000  1,33 

Temperatura 

  23                            -17,56     2,19    -8,02    0,000  1,33 

  35                             -7,58     2,19    -3,46    0,001  1,33 

Monômero 
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  0,06                           -9,79     3,10    -3,16    0,003  1,60 

  0,08                            2,40     3,10     0,77    0,443  1,60 

  0,10                            2,60     3,10     0,84    0,406  1,60 

  0,12                           -8,76     3,10    -2,83    0,007  1,60 

Atmosfera*Temperatura 

  Ar 23                          16,99     3,10     5,48    0,000  1,78 

  Ar 35                         -16,54     3,10    -5,34    0,000  1,78 

  N2 23                         -10,26     3,10    -3,31    0,002  1,78 

  N2 35                           6,63     3,10     2,14    0,038  1,78 

Atmosfera*Monômero 

  Ar 0,06                         0,79     4,38     0,18    0,858  2,13 

  Ar 0,08                        11,83     4,38     2,70    0,010  2,13 

  Ar 0,10                         2,46     4,38     0,56    0,577  2,13 

  Ar 0,12                        -8,58     4,38    -1,96    0,056  2,13 

  N2 0,06                        -1,96     4,38    -0,45    0,657  2,13 

  N2 0,08                        -4,50     4,38    -1,03    0,310  2,13 

  N2 0,10                         2,34     4,38     0,53    0,596  2,13 

  N2 0,12                         3,11     4,38     0,71    0,482  2,13 

Temperatura*Monômero 

  23 0,06                        -1,97     4,38    -0,45    0,655  2,13 

  23 0,08                       -13,33     4,38    -3,04    0,004  2,13 

  23 0,10                         9,42     4,38     2,15    0,037  2,13 

  23 0,12                         6,39     4,38     1,46    0,152  2,13 

  35 0,06                         6,46     4,38     1,47    0,147  2,13 

  35 0,08                        14,89     4,38     3,40    0,001  2,13 

  35 0,10                        -5,23     4,38    -1,19    0,239  2,13 

  35 0,12                       -15,62     4,38    -3,56    0,001  2,13 

Atmosfera*Temperatura*Monômero 

  Ar 23 0,06                      1,23     6,20     0,20    0,843  2,84 

  Ar 23 0,08                     -7,05     6,20    -1,14    0,262  2,84 

  Ar 23 0,10                      4,70     6,20     0,76    0,453  2,84 

  Ar 23 0,12                      9,20     6,20     1,48    0,145  2,84 

  Ar 35 0,06                     11,08     6,20     1,79    0,081  2,84 

  Ar 35 0,08                      9,09     6,20     1,47    0,149  2,84 

  Ar 35 0,10                     -9,34     6,20    -1,51    0,139  2,84 

  Ar 35 0,12                    -17,43     6,20    -2,81    0,007  2,84 

  N2 23 0,06                     -3,75     6,20    -0,61    0,548  2,84 

  N2 23 0,08                     -2,19     6,20    -0,35    0,725  2,84 

  N2 23 0,10                     -0,75     6,20    -0,12    0,904  2,84 

  N2 23 0,12                     -4,69     6,20    -0,76    0,453  2,84 

  N2 35 0,06                     -6,66     6,20    -1,07    0,288  2,84 

  N2 35 0,08                      2,23     6,20     0,36    0,720  2,84 

  N2 35 0,10                      6,30     6,20     1,02    0,315  2,84 

  N2 35 0,12                     14,27     6,20     2,30    0,026  2,84 

 

 

Regression Equation 

 

Entalpia = 123,23 - 15,37 Atmosfera_Ar + 13,87 Atmosfera_N2 + 1,49 Atmosfera_O2 

           - 17,56 Temperatura_23 - 7,58 Temperatura_35 + 25,14 Temperatura_50 

           - 9,79 Monômero_0,06 + 2,40 Monômero_0,08 + 2,60 Monômero_0,10 

           - 8,76 Monômero_0,12 + 13,55 Monômero_0,15 

+ 16,99 Atmosfera*Temperatura_Ar 23 

           - 16,54 Atmosfera*Temperatura_Ar 35 - 0,45 Atmosfera*Temperatura_Ar 50 

           - 10,26 Atmosfera*Temperatura_N2 23 + 6,63 Atmosfera*Temperatura_N2 35 

           + 3,63 Atmosfera*Temperatura_N2 50 - 6,73 Atmosfera*Temperatura_O2 23 

           + 9,90 Atmosfera*Temperatura_O2 35 - 3,18 Atmosfera*Temperatura_O2 50 

           + 0,79 Atmosfera*Monômero_Ar 0,06 + 11,83 Atmosfera*Monômero_Ar 0,08 

           + 2,46 Atmosfera*Monômero_Ar 0,10 - 8,58 Atmosfera*Monômero_Ar 0,12 

           - 6,49 Atmosfera*Monômero_Ar 0,15 - 1,96 Atmosfera*Monômero_N2 0,06 

           - 4,50 Atmosfera*Monômero_N2 0,08 + 2,34 Atmosfera*Monômero_N2 0,10 

           + 3,11 Atmosfera*Monômero_N2 0,12 + 1,01 Atmosfera*Monômero_N2 0,15 

           + 1,17 Atmosfera*Monômero_O2 0,06 - 7,33 Atmosfera*Monômero_O2 0,08 

           - 4,80 Atmosfera*Monômero_O2 0,10 + 5,48 Atmosfera*Monômero_O2 0,12 
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           + 5,48 Atmosfera*Monômero_O2 0,15 - 1,97 Temperatura*Monômero_23 0,06 

           - 13,33 Temperatura*Monômero_23 0,08 + 9,42 Temperatura*Monômero_23 

0,10 

           + 6,39 Temperatura*Monômero_23 0,12 - 0,50 Temperatura*Monômero_23 

0,15 

           + 6,46 Temperatura*Monômero_35 0,06 + 14,89 Temperatura*Monômero_35 

0,08 

           - 5,23 Temperatura*Monômero_35 0,10 - 15,62 Temperatura*Monômero_35 

0,12 

           - 0,50 Temperatura*Monômero_35 0,15 - 4,49 Temperatura*Monômero_50 

0,06 

           - 1,55 Temperatura*Monômero_50 0,08 - 4,19 Temperatura*Monômero_50 

0,10 

           + 9,23 Temperatura*Monômero_50 0,12 + 1,00 Temperatura*Monômero_50 

0,15 

           + 1,23 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 23 0,06 

           - 7,05 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 23 0,08 

           + 4,70 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 23 0,10 

           + 9,20 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 23 0,12 

           - 8,08 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 23 0,15 

           + 11,08 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 35 0,06 

           + 9,09 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 35 0,08 

           - 9,34 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 35 0,10 

           - 17,43 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 35 0,12 

           + 6,60 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 35 0,15 

           - 12,31 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 50 0,06 

           - 2,05 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 50 0,08 

           + 4,64 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 50 0,10 

           + 8,24 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 50 0,12 

           + 1,47 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 50 0,15 

           - 3,75 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 23 0,06 

           - 2,19 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 23 0,08 

           - 0,75 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 23 0,10 

           - 4,69 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 23 0,12 

           + 11,38 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 23 0,15 

           - 6,66 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 35 0,06 

           + 2,23 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 35 0,08 

           + 6,30 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 35 0,10 

           + 14,27 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 35 0,12 

           - 16,14 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 35 0,15 

           + 10,41 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 50 0,06 

           - 0,04 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 50 0,08 

           - 5,55 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 50 0,10 

           - 9,58 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 50 0,12 

           + 4,76 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 50 0,15 

           + 2,52 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 23 0,06 

           + 9,24 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 23 0,08 

           - 3,95 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 23 0,10 

           - 4,50 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 23 0,12 

           - 3,31 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 23 0,15 

           - 4,42 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 35 0,06 

           - 11,32 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 35 0,08 

           + 3,04 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 35 0,10 

           + 3,16 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 35 0,12 

           + 9,54 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 35 0,15 

           + 1,90 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 50 0,06 

           + 2,09 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 50 0,08 

           + 0,91 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 50 0,10 

           + 1,34 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 50 0,12 

           - 6,23 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 50 0,15 

 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
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Obs  Entalpia   Fit  Resid  Std Resid 

  1      66,5  33,3   33,1       3,19  R 

 12       0,2  33,3  -33,1      -3,19  R 

 15      66,3  91,8  -25,5      -2,45  R 

 38     117,3  91,8   25,5       2,45  R 

 68     124,1  96,9   27,2       2,62  R 

 84      69,7  96,9  -27,2      -2,62  R 

 

R  Large residual 

 

  

Residual Plots for Entalpia  

 
 
  

Residuals from Entalpia vs Monômero  
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General Factorial Regression: TempoPico versus Atmosfera; Temperatura; 

Monômero  

 
Factor Information 

 

Factor       Levels  Values 

Atmosfera         3  Ar; N2; O2 

Temperatura       3  23; 35; 50 

Monômero          5  0,06; 0,08; 0,10; 0,12; 0,15 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                              DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                               44  0,75057  0,017058    16,63    0,000 

  Linear                             8  0,41236  0,051545    50,24    0,000 

    Atmosfera                        2  0,19084  0,095420    93,00    0,000 

    Temperatura                      2  0,19523  0,097613    95,14    0,000 

    Monômero                         4  0,02629  0,006574     6,41    0,000 

  2-Way Interactions                20  0,29566  0,014783    14,41    0,000 

    Atmosfera*Temperatura            4  0,23518  0,058794    57,31    0,000 

    Atmosfera*Monômero               8  0,02634  0,003293     3,21    0,006 

    Temperatura*Monômero             8  0,03415  0,004268     4,16    0,001 

  3-Way Interactions                16  0,04255  0,002659     2,59    0,006 

    Atmosfera*Temperatura*Monômero  16  0,04255  0,002659     2,59    0,006 

Error                               45  0,04617  0,001026 

Total                               89  0,79674 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0320309  94,21%     88,54%      76,82% 
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Coefficients 

 

Term                                Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                         0,17762  0,00338    52,61    0,000 

Atmosfera 

  Ar                            -0,01499  0,00477    -3,14    0,003  1,33 

  N2                            -0,04739  0,00477    -9,92    0,000  1,33 

Temperatura 

  23                             0,06538  0,00477    13,69    0,000  1,33 

  35                            -0,02576  0,00477    -5,39    0,000  1,33 

Monômero 

  0,06                           0,00832  0,00675     1,23    0,224  1,60 

  0,08                          -0,01023  0,00675    -1,52    0,137  1,60 

  0,10                          -0,00162  0,00675    -0,24    0,811  1,60 

  0,12                           0,02704  0,00675     4,00    0,000  1,60 

Atmosfera*Temperatura 

  Ar 23                         -0,04751  0,00675    -7,04    0,000  1,78 

  Ar 35                          0,02512  0,00675     3,72    0,001  1,78 

  N2 23                         -0,05461  0,00675    -8,09    0,000  1,78 

  N2 35                          0,02512  0,00675     3,72    0,001  1,78 

Atmosfera*Monômero 

  Ar 0,06                       -0,00429  0,00955    -0,45    0,656  2,13 

  Ar 0,08                        0,00810  0,00955     0,85    0,401  2,13 

  Ar 0,10                       -0,00351  0,00955    -0,37    0,715  2,13 

  Ar 0,12                       -0,00984  0,00955    -1,03    0,308  2,13 

  N2 0,06                       -0,00706  0,00955    -0,74    0,464  2,13 

  N2 0,08                        0,00700  0,00955     0,73    0,467  2,13 

  N2 0,10                        0,00356  0,00955     0,37    0,711  2,13 

  N2 0,12                       -0,02661  0,00955    -2,79    0,008  2,13 

Temperatura*Monômero 

  23 0,06                        0,01634  0,00955     1,71    0,094  2,13 

  23 0,08                       -0,01760  0,00955    -1,84    0,072  2,13 

  23 0,10                       -0,00971  0,00955    -1,02    0,315  2,13 

  23 0,12                        0,04196  0,00955     4,39    0,000  2,13 

  35 0,06                       -0,01352  0,00955    -1,42    0,164  2,13 

  35 0,08                        0,00170  0,00955     0,18    0,860  2,13 

  35 0,10                        0,00492  0,00955     0,52    0,609  2,13 

  35 0,12                       -0,00624  0,00955    -0,65    0,517  2,13 

Atmosfera*Temperatura*Monômero 

  Ar 23 0,06                     -0,0004   0,0135    -0,03    0,978  2,84 

  Ar 23 0,08                      0,0182   0,0135     1,35    0,184  2,84 

  Ar 23 0,10                      0,0073   0,0135     0,54    0,589  2,84 

  Ar 23 0,12                     -0,0327   0,0135    -2,42    0,020  2,84 

  Ar 35 0,06                     -0,0120   0,0135    -0,89    0,379  2,84 

  Ar 35 0,08                      0,0004   0,0135     0,03    0,975  2,84 

  Ar 35 0,10                     -0,0018   0,0135    -0,13    0,895  2,84 

  Ar 35 0,12                      0,0155   0,0135     1,15    0,256  2,84 

  N2 23 0,06                     -0,0206   0,0135    -1,53    0,134  2,84 

  N2 23 0,08                      0,0128   0,0135     0,95    0,347  2,84 

  N2 23 0,10                      0,0078   0,0135     0,58    0,568  2,84 

  N2 23 0,12                     -0,0369   0,0135    -2,73    0,009  2,84 

  N2 35 0,06                      0,0202   0,0135     1,49    0,143  2,84 

  N2 35 0,08                     -0,0096   0,0135    -0,71    0,482  2,84 

  N2 35 0,10                     -0,0115   0,0135    -0,85    0,401  2,84 

  N2 35 0,12                      0,0132   0,0135     0,98    0,333  2,84 

 

 

Regression Equation 

 

TempoPico = 0,17762 - 0,01499 Atmosfera_Ar - 0,04739 Atmosfera_N2 

+ 0,06238 Atmosfera_O2 
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            + 0,06538 Temperatura_23 - 0,02576 Temperatura_35 -

 0,03962 Temperatura_50 

            + 0,00832 Monômero_0,06 - 0,01023 Monômero_0,08 -

 0,00162 Monômero_0,10 

            + 0,02704 Monômero_0,12 - 0,02351 Monômero_0,15 

            - 0,04751 Atmosfera*Temperatura_Ar 23 

+ 0,02512 Atmosfera*Temperatura_Ar 35 

            + 0,02239 Atmosfera*Temperatura_Ar 50 -

 0,05461 Atmosfera*Temperatura_N2 23 

            + 0,02512 Atmosfera*Temperatura_N2 35 

+ 0,02949 Atmosfera*Temperatura_N2 50 

            + 0,10212 Atmosfera*Temperatura_O2 23 -

 0,05024 Atmosfera*Temperatura_O2 35 

            - 0,05188 Atmosfera*Temperatura_O2 50 - 0,00429 Atmosfera*Monômero_Ar 

0,06 

            + 0,00810 Atmosfera*Monômero_Ar 0,08 - 0,00351 Atmosfera*Monômero_Ar 

0,10 

            - 0,00984 Atmosfera*Monômero_Ar 0,12 + 0,00954 Atmosfera*Monômero_Ar 

0,15 

            - 0,00706 Atmosfera*Monômero_N2 0,06 + 0,00700 Atmosfera*Monômero_N2 

0,08 

            + 0,00356 Atmosfera*Monômero_N2 0,10 - 0,02661 Atmosfera*Monômero_N2 

0,12 

            + 0,02311 Atmosfera*Monômero_N2 0,15 + 0,01134 Atmosfera*Monômero_O2 

0,06 

            - 0,01510 Atmosfera*Monômero_O2 0,08 - 0,00004 Atmosfera*Monômero_O2 

0,10 

            + 0,03646 Atmosfera*Monômero_O2 0,12 - 0,03266 Atmosfera*Monômero_O2 

0,15 

            + 0,01634 Temperatura*Monômero_23 0,06 -

 0,01760 Temperatura*Monômero_23 0,08 

            - 0,00971 Temperatura*Monômero_23 0,10 

+ 0,04196 Temperatura*Monômero_23 0,12 

            - 0,03099 Temperatura*Monômero_23 0,15 -

 0,01352 Temperatura*Monômero_35 0,06 

            + 0,00170 Temperatura*Monômero_35 0,08 

+ 0,00492 Temperatura*Monômero_35 0,10 

            - 0,00624 Temperatura*Monômero_35 0,12 

+ 0,01314 Temperatura*Monômero_35 0,15 

            - 0,00282 Temperatura*Monômero_50 0,06 

+ 0,01590 Temperatura*Monômero_50 0,08 

            + 0,00479 Temperatura*Monômero_50 0,10 -

 0,03571 Temperatura*Monômero_50 0,12 

            + 0,01784 Temperatura*Monômero_50 0,15 -

 0,0004 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 

            23 0,06 + 0,0182 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 23 0,08 

            + 0,0073 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 23 0,10 

            - 0,0327 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 23 0,12 

            + 0,0075 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 23 0,15 

            - 0,0120 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 35 0,06 

            + 0,0004 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 35 0,08 

            - 0,0018 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 35 0,10 

            + 0,0155 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 35 0,12 

            - 0,0022 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 35 0,15 

            + 0,0124 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 50 0,06 

            - 0,0187 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 50 0,08 

            - 0,0056 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 50 0,10 

            + 0,0171 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 50 0,12 

            - 0,0053 Atmosfera*Temperatura*Monômero_Ar 50 0,15 

            - 0,0206 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 23 0,06 

            + 0,0128 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 23 0,08 

            + 0,0078 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 23 0,10 

            - 0,0369 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 23 0,12 

            + 0,0369 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 23 0,15 
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            + 0,0202 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 35 0,06 

            - 0,0096 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 35 0,08 

            - 0,0115 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 35 0,10 

            + 0,0132 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 35 0,12 

            - 0,0123 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 35 0,15 

            + 0,0005 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 50 0,06 

            - 0,0033 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 50 0,08 

            + 0,0037 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 50 0,10 

            + 0,0237 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 50 0,12 

            - 0,0245 Atmosfera*Temperatura*Monômero_N2 50 0,15 

            + 0,0210 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 23 0,06 

            - 0,0311 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 23 0,08 

            - 0,0151 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 23 0,10 

            + 0,0695 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 23 0,12 

            - 0,0443 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 23 0,15 

            - 0,0081 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 35 0,06 

            + 0,0091 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 35 0,08 

            + 0,0132 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 35 0,10 

            - 0,0288 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 35 0,12 

            + 0,0145 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 35 0,15 

            - 0,0128 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 50 0,06 

            + 0,0219 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 50 0,08 

            + 0,0019 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 50 0,10 

            - 0,0408 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 50 0,12 

            + 0,0298 Atmosfera*Temperatura*Monômero_O2 50 0,15 

 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

 

Obs  TempoPico     Fit    Resid  Std Resid 

  5     0,3700  0,4645  -0,0945      -4,17  R 

 26     0,4270  0,3335   0,0935       4,13  R 

 54     0,5590  0,4645   0,0945       4,17  R 

 60     0,2400  0,3335  -0,0935      -4,13  R 

 

R  Large residual 

 

  

Residual Plots for TempoPico  
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Residuals from TempoPico vs Monômero  

 
  

Main Effects Plot for Entalpia  
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Interaction Plot for Entalpia  
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Main Effects Plot for TempoPico 

 
 

 Interaction Plot for TempoPico 
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Response Optimization: TempoPico; Entalpia  

 
Parameters 

 

Response   Goal      Lower   Target  Upper  Weight  Importance 

TempoPico  Minimum            0,101  0,591       1           1 

Entalpia   Maximum  0,2078  189,563              1           1 

 

 

Solution 

 

                                            TempoPico  Entalpia     Composite 

Solution  Atmosfera  Temperatura  Monômero        Fit       Fit  Desirability 

1         N2         50           0,15          0,113   186,195      0,978857 

 

 

Multiple Response Prediction 

 

Variable     Setting 

Atmosfera    N2 

Temperatura  50 

Monômero     0,15 

 

 

Response      Fit  SE Fit       95% CI            95% PI 

TempoPico  0,1130  0,0226  (0,0674; 0,1586)  (0,0340; 0,1920) 

Entalpia    186,2    10,4  ( 165,3;  207,1)  ( 149,9;  222,5) 

 

  

Optimization Plot  
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Prediction for TempoPico; Entalpia  

 
Multiple Response Prediction 

 

Variable     Setting 

Atmosfera    Ar 

Temperatura  50 

Monômero     0,1 

 

 

Response      Fit  SE Fit       95% CI            95% PI 

TempoPico  0,1395  0,0226  (0,0939; 0,1851)  (0,0605; 0,2185) 

Entalpia    138,1    10,4  ( 117,1;  159,0)  ( 101,8;  174,3) 

 

Optimization Plot  
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APÊNDICE E – Resultado de Sessão em Minitab para estudo da influência da 

concentração de fotoiniciador na cura UV de revestimentos 

—————   29/05/2014 12:00:21   ———————————————————— 
  

 

Welcome to Minitab, press F1 for help. 

Executing from file: C:\Program Files (x86)\Minitab\Minitab 

17\English\Macros\Startup.mac 

 

 This Software was purchased for academic use only. 

 Commercial use of the Software is prohibited. 

 

  

Multilevel Factorial Design  

 
Factors:       3     Replicates:     2 

Base runs:    45     Total runs:    90 

Base blocks:   1     Total blocks:   1 

 

Number of levels: 3; 3; 5 

 

 

Results for: Worksheet 3 
  

General Factorial Regression: Entalpia versus Atmosfera; Temperatura; Foto-

iniciador  

 
Factor Information 

 

Factor          Levels  Values 

Atmosfera            3  Ar; N2; O2 

Temperatura          3  23; 35; 50 

Foto-iniciador       5  0,01; 0,03; 0,05; 0,07; 1,00 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                                    DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                                     44  100365   2281,0     5,82    0,000 

  Linear                                   8   65517   8189,6    20,88    0,000 

    Atmosfera                              2   49633  24816,7    63,27    0,000 

    Temperatura                            2    6272   3135,8     8,00    0,001 

    Foto-iniciador                         4    9612   2402,9     6,13    0,001 

  2-Way Interactions                      20   20654   1032,7     2,63    0,004 

    Atmosfera*Temperatura                  4    5597   1399,3     3,57    0,013 

    Atmosfera*Foto-iniciador               8    6014    751,7     1,92    0,081 

    Temperatura*Foto-iniciador             8    9043   1130,3     2,88    0,011 

  3-Way Interactions                      16   14195    887,2     2,26    0,016 

    Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador  16   14195    887,2     2,26    0,016 

Error                                     45   17650    392,2 

Total                                     89  118015 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

19,8044  85,04%     70,42%      40,18% 
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Coefficients 

 

Term                                    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                              122,65     2,09    58,75    0,000 

Atmosfera 

  Ar                                   -8,44     2,95    -2,86    0,006  1,33 

  N2                                   32,04     2,95    10,85    0,000  1,33 

Temperatura 

  23                                   -7,37     2,95    -2,50    0,016  1,33 

  35                                   -4,30     2,95    -1,46    0,153  1,33 

Foto-iniciador 

  0,01                                -14,48     4,18    -3,47    0,001  1,60 

  0,03                                 -7,87     4,18    -1,89    0,066  1,60 

  0,05                                  0,75     4,18     0,18    0,859  1,60 

  0,07                                  7,05     4,18     1,69    0,098  1,60 

Atmosfera*Temperatura 

  Ar 23                                -7,31     4,18    -1,75    0,087  1,78 

  Ar 35                                10,12     4,18     2,42    0,019  1,78 

  N2 23                                 3,22     4,18     0,77    0,444  1,78 

  N2 35                               -13,70     4,18    -3,28    0,002  1,78 

Atmosfera*Foto-iniciador 

  Ar 0,01                             -11,41     5,90    -1,93    0,060  2,13 

  Ar 0,03                               0,80     5,90     0,14    0,893  2,13 

  Ar 0,05                              -8,80     5,90    -1,49    0,143  2,13 

  Ar 0,07                               9,13     5,90     1,55    0,129  2,13 

  N2 0,01                               3,53     5,90     0,60    0,553  2,13 

  N2 0,03                               8,68     5,90     1,47    0,148  2,13 

  N2 0,05                               9,66     5,90     1,64    0,109  2,13 

  N2 0,07                              -7,99     5,90    -1,35    0,183  2,13 

Temperatura*Foto-iniciador 

  23 0,01                              -0,58     5,90    -0,10    0,922  2,13 

  23 0,03                               7,37     5,90     1,25    0,218  2,13 

  23 0,05                              -7,74     5,90    -1,31    0,196  2,13 

  23 0,07                              10,70     5,90     1,81    0,077  2,13 

  35 0,01                              -2,45     5,90    -0,42    0,680  2,13 

  35 0,03                              12,27     5,90     2,08    0,044  2,13 

  35 0,05                              10,30     5,90     1,74    0,088  2,13 

  35 0,07                             -17,84     5,90    -3,02    0,004  2,13 

Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador 

  Ar 23 0,01                          -36,07     8,35    -4,32    0,000  2,84 

  Ar 23 0,03                           15,38     8,35     1,84    0,072  2,84 

  Ar 23 0,05                           12,90     8,35     1,54    0,129  2,84 

  Ar 23 0,07                           -4,64     8,35    -0,56    0,582  2,84 

  Ar 35 0,01                           11,22     8,35     1,34    0,186  2,84 

  Ar 35 0,03                           -9,20     8,35    -1,10    0,276  2,84 

  Ar 35 0,05                           -7,09     8,35    -0,85    0,400  2,84 

  Ar 35 0,07                            9,00     8,35     1,08    0,287  2,84 

  N2 23 0,01                           19,53     8,35     2,34    0,024  2,84 

  N2 23 0,03                           -8,82     8,35    -1,06    0,296  2,84 

  N2 23 0,05                          -14,30     8,35    -1,71    0,094  2,84 

  N2 23 0,07                           23,23     8,35     2,78    0,008  2,84 

  N2 35 0,01                          -14,61     8,35    -1,75    0,087  2,84 

  N2 35 0,03                            4,53     8,35     0,54    0,590  2,84 

  N2 35 0,05                            8,25     8,35     0,99    0,328  2,84 

  N2 35 0,07                          -14,69     8,35    -1,76    0,085  2,84 

 

 

Regression Equation 

 

Entalpia = 122,65 - 8,44 Atmosfera_Ar + 32,04 Atmosfera_N2 - 23,59 Atmosfera_O2 

           - 7,37 Temperatura_23 - 4,30 Temperatura_35 + 11,67 Temperatura_50 
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           - 14,48 Foto-iniciador_0,01 - 7,87 Foto-iniciador_0,03 + 0,75 Foto-

iniciador_0,05 

           + 7,05 Foto-iniciador_0,07 + 14,56 Foto-iniciador_1,00 

           - 7,31 Atmosfera*Temperatura_Ar 23 + 10,12 Atmosfera*Temperatura_Ar 35 

           - 2,81 Atmosfera*Temperatura_Ar 50 + 3,22 Atmosfera*Temperatura_N2 23 

           - 13,70 Atmosfera*Temperatura_N2 35 + 10,47 Atmosfera*Temperatura_N2 

50 

           + 4,09 Atmosfera*Temperatura_O2 23 + 3,58 Atmosfera*Temperatura_O2 35 

           - 7,66 Atmosfera*Temperatura_O2 50 - 11,41 Atmosfera*Foto-iniciador_Ar 

0,01 

           + 0,80 Atmosfera*Foto-iniciador_Ar 0,03 - 8,80 Atmosfera*Foto-

iniciador_Ar 0,05 

           + 9,13 Atmosfera*Foto-iniciador_Ar 0,07 + 10,28 Atmosfera*Foto-

iniciador_Ar 1,00 

           + 3,53 Atmosfera*Foto-iniciador_N2 0,01 + 8,68 Atmosfera*Foto-

iniciador_N2 0,03 

           + 9,66 Atmosfera*Foto-iniciador_N2 0,05 - 7,99 Atmosfera*Foto-

iniciador_N2 0,07 

           - 13,89 Atmosfera*Foto-iniciador_N2 1,00 + 7,89 Atmosfera*Foto-

iniciador_O2 0,01 

           - 9,48 Atmosfera*Foto-iniciador_O2 0,03 - 0,87 Atmosfera*Foto-

iniciador_O2 0,05 

           - 1,14 Atmosfera*Foto-iniciador_O2 0,07 + 3,61 Atmosfera*Foto-

iniciador_O2 1,00 

           - 0,58 Temperatura*Foto-iniciador_23 0,01 + 7,37 Temperatura*Foto-

iniciador_23 

           0,03 - 7,74 Temperatura*Foto-iniciador_23 0,05 

           + 10,70 Temperatura*Foto-iniciador_23 0,07 - 9,75 Temperatura*Foto-

iniciador_23 

           1,00 - 2,45 Temperatura*Foto-iniciador_35 0,01 

           + 12,27 Temperatura*Foto-iniciador_35 0,03 + 10,30 Temperatura*Foto-

iniciador_35 

           0,05 - 17,84 Temperatura*Foto-iniciador_35 0,07 

           - 2,27 Temperatura*Foto-iniciador_35 1,00 + 3,03 Temperatura*Foto-

iniciador_50 

           0,01 - 19,64 Temperatura*Foto-iniciador_50 0,03 

           - 2,56 Temperatura*Foto-iniciador_50 0,05 + 7,14 Temperatura*Foto-

iniciador_50 

           0,07 + 12,02 Temperatura*Foto-iniciador_50 1,00 

           - 36,07 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 23 0,01 

           + 15,38 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 23 0,03 

           + 12,90 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 23 0,05 

           - 4,64 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 23 0,07 

           + 12,43 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 23 1,00 

           + 11,22 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 35 0,01 

           - 9,20 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 35 0,03 

           - 7,09 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 35 0,05 

           + 9,00 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 35 0,07 

           - 3,92 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 35 1,00 

           + 24,85 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 50 0,01 

           - 6,18 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 50 0,03 

           - 5,81 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 50 0,05 

           - 4,36 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 50 0,07 

           - 8,50 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 50 1,00 

           + 19,53 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 23 0,01 

           - 8,82 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 23 0,03 

           - 14,30 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 23 0,05 

           + 23,23 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 23 0,07 

           - 19,63 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 23 1,00 

           - 14,61 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 35 0,01 

           + 4,53 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 35 0,03 

           + 8,25 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 35 0,05 

           - 14,69 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 35 0,07 

           + 16,51 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 35 1,00 
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           - 4,92 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 50 0,01 

           + 4,30 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 50 0,03 

           + 6,05 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 50 0,05 

           - 8,54 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 50 0,07 

           + 3,12 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 50 1,00 

           + 16,54 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 23 0,01 

           - 6,56 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 23 0,03 

           + 1,40 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 23 0,05 

           - 18,59 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 23 0,07 

           + 7,20 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 23 1,00 

           + 3,39 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 35 0,01 

           + 4,67 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 35 0,03 

           - 1,16 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 35 0,05 

           + 5,69 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 35 0,07 

           - 12,59 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 35 1,00 

           - 19,93 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 50 0,01 

           + 1,89 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 50 0,03 

           - 0,24 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 50 0,05 

           + 12,90 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 50 0,07 

           + 5,38 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 50 1,00 

 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

 

Obs  Entalpia    Fit  Resid  Std Resid 

  6      63,6  103,2  -39,7      -2,83  R 

  9     124,9  158,5  -33,6      -2,40  R 

 19     192,1  158,5   33,6       2,40  R 

 21     139,1  106,7   32,4       2,32  R 

 61     142,9  103,2   39,7       2,83  R 

 87      74,2  106,7  -32,4      -2,32  R 

 

R  Large residual 

 

  

Residual Plots for Entalpia  
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Residuals from Entalpia vs Foto-iniciador  

 
  

General Factorial Regression: TempoPico versus Atmosfera; Temperatura; 

Foto-iniciador  
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Factor Information 

 

Factor          Levels  Values 

Atmosfera            3  Ar; N2; O2 

Temperatura          3  23; 35; 50 

Foto-iniciador       5  0,01; 0,03; 0,05; 0,07; 1,00 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                                    DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                                     44  5,2504  0,11933     8,32    0,000 

  Linear                                   8  3,2156  0,40195    28,04    0,000 

    Atmosfera                              2  2,3418  1,17092    81,68    0,000 

    Temperatura                            2  0,4014  0,20071    14,00    0,000 

    Foto-iniciador                         4  0,4724  0,11809     8,24    0,000 

  2-Way Interactions                      20  1,4945  0,07473     5,21    0,000 

    Atmosfera*Temperatura                  4  0,3184  0,07960     5,55    0,001 

    Atmosfera*Foto-iniciador               8  0,8308  0,10385     7,24    0,000 

    Temperatura*Foto-iniciador             8  0,3454  0,04317     3,01    0,009 

  3-Way Interactions                      16  0,5402  0,03376     2,36    0,012 

    Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador  16  0,5402  0,03376     2,36    0,012 

Error                                     45  0,6451  0,01434 

Total                                     89  5,8955 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,119730  89,06%     78,36%      56,23% 

 

 

Coefficients 

 

Term                                     Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                               0,2550   0,0126    20,20    0,000 

Atmosfera 

  Ar                                  -0,0994   0,0178    -5,57    0,000  1,33 

  N2                                  -0,1281   0,0178    -7,18    0,000  1,33 

Temperatura 

  23                                   0,0880   0,0178     4,93    0,000  1,33 

  35                                  -0,0142   0,0178    -0,79    0,431  1,33 

Foto-iniciador 

  0,01                                 0,0644   0,0252     2,55    0,014  1,60 

  0,03                                 0,1058   0,0252     4,19    0,000  1,60 

  0,05                                -0,0279   0,0252    -1,10    0,275  1,60 

  0,07                                -0,0691   0,0252    -2,74    0,009  1,60 

Atmosfera*Temperatura 

  Ar 23                               -0,0311   0,0252    -1,23    0,224  1,78 

  Ar 35                               -0,0066   0,0252    -0,26    0,795  1,78 

  N2 23                               -0,0713   0,0252    -2,83    0,007  1,78 

  N2 35                                0,0095   0,0252     0,38    0,708  1,78 

Atmosfera*Foto-iniciador 

  Ar 0,01                             -0,0461   0,0357    -1,29    0,203  2,13 

  Ar 0,03                             -0,1049   0,0357    -2,94    0,005  2,13 

  Ar 0,05                              0,0248   0,0357     0,69    0,491  2,13 

  Ar 0,07                              0,0597   0,0357     1,67    0,101  2,13 

  N2 0,01                             -0,0562   0,0357    -1,58    0,122  2,13 

  N2 0,03                             -0,1078   0,0357    -3,02    0,004  2,13 

  N2 0,05                              0,0323   0,0357     0,91    0,370  2,13 

  N2 0,07                              0,0666   0,0357     1,87    0,069  2,13 

Temperatura*Foto-iniciador 
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  23 0,01                              0,0545   0,0357     1,53    0,134  2,13 

  23 0,03                              0,1326   0,0357     3,71    0,001  2,13 

  23 0,05                             -0,0336   0,0357    -0,94    0,352  2,13 

  23 0,07                             -0,0750   0,0357    -2,10    0,041  2,13 

  35 0,01                              0,0235   0,0357     0,66    0,513  2,13 

  35 0,03                             -0,0681   0,0357    -1,91    0,063  2,13 

  35 0,05                              0,0142   0,0357     0,40    0,692  2,13 

  35 0,07                              0,0145   0,0357     0,41    0,686  2,13 

Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador 

  Ar 23 0,01                          -0,0287   0,0505    -0,57    0,572  2,84 

  Ar 23 0,03                          -0,1034   0,0505    -2,05    0,046  2,84 

  Ar 23 0,05                           0,0237   0,0505     0,47    0,641  2,84 

  Ar 23 0,07                           0,0525   0,0505     1,04    0,304  2,84 

  Ar 35 0,01                          -0,0406   0,0505    -0,80    0,426  2,84 

  Ar 35 0,03                           0,0719   0,0505     1,42    0,161  2,84 

  Ar 35 0,05                          -0,0120   0,0505    -0,24    0,814  2,84 

  Ar 35 0,07                          -0,0069   0,0505    -0,14    0,892  2,84 

  N2 23 0,01                          -0,0487   0,0505    -0,96    0,340  2,84 

  N2 23 0,03                          -0,1366   0,0505    -2,71    0,010  2,84 

  N2 23 0,05                           0,0391   0,0505     0,77    0,443  2,84 

  N2 23 0,07                           0,0720   0,0505     1,43    0,161  2,84 

  N2 35 0,01                          -0,0233   0,0505    -0,46    0,646  2,84 

  N2 35 0,03                           0,0694   0,0505     1,38    0,176  2,84 

  N2 35 0,05                          -0,0194   0,0505    -0,38    0,703  2,84 

  N2 35 0,07                          -0,0157   0,0505    -0,31    0,758  2,84 

 

 

Regression Equation 

 

TempoPico = 0,2550 - 0,0994 Atmosfera_Ar - 0,1281 Atmosfera_N2 

+ 0,2275 Atmosfera_O2 

            + 0,0880 Temperatura_23 - 0,0142 Temperatura_35 -

 0,0738 Temperatura_50 

            + 0,0644 Foto-iniciador_0,01 + 0,1058 Foto-iniciador_0,03 

            - 0,0279 Foto-iniciador_0,05 - 0,0691 Foto-iniciador_0,07 

            - 0,0731 Foto-iniciador_1,00 - 0,0311 Atmosfera*Temperatura_Ar 23 

            - 0,0066 Atmosfera*Temperatura_Ar 35 

+ 0,0377 Atmosfera*Temperatura_Ar 50 

            - 0,0713 Atmosfera*Temperatura_N2 23 

+ 0,0095 Atmosfera*Temperatura_N2 35 

            + 0,0618 Atmosfera*Temperatura_N2 50 

+ 0,1024 Atmosfera*Temperatura_O2 23 

            - 0,0029 Atmosfera*Temperatura_O2 35 -

 0,0995 Atmosfera*Temperatura_O2 50 

            - 0,0461 Atmosfera*Foto-iniciador_Ar 0,01 - 0,1049 Atmosfera*Foto-

iniciador_Ar 

            0,03 + 0,0248 Atmosfera*Foto-iniciador_Ar 0,05 

            + 0,0597 Atmosfera*Foto-iniciador_Ar 0,07 + 0,0664 Atmosfera*Foto-

iniciador_Ar 

            1,00 - 0,0562 Atmosfera*Foto-iniciador_N2 0,01 

            - 0,1078 Atmosfera*Foto-iniciador_N2 0,03 + 0,0323 Atmosfera*Foto-

iniciador_N2 

            0,05 + 0,0666 Atmosfera*Foto-iniciador_N2 0,07 

            + 0,0651 Atmosfera*Foto-iniciador_N2 1,00 + 0,1023 Atmosfera*Foto-

iniciador_O2 

            0,01 + 0,2127 Atmosfera*Foto-iniciador_O2 0,03 

            - 0,0571 Atmosfera*Foto-iniciador_O2 0,05 - 0,1264 Atmosfera*Foto-

iniciador_O2 

            0,07 - 0,1315 Atmosfera*Foto-iniciador_O2 1,00 

            + 0,0545 Temperatura*Foto-iniciador_23 0,01 

            + 0,1326 Temperatura*Foto-iniciador_23 0,03 

            - 0,0336 Temperatura*Foto-iniciador_23 0,05 

            - 0,0750 Temperatura*Foto-iniciador_23 0,07 

            - 0,0786 Temperatura*Foto-iniciador_23 1,00 
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            + 0,0235 Temperatura*Foto-iniciador_35 0,01 

            - 0,0681 Temperatura*Foto-iniciador_35 0,03 

            + 0,0142 Temperatura*Foto-iniciador_35 0,05 

            + 0,0145 Temperatura*Foto-iniciador_35 0,07 

            + 0,0158 Temperatura*Foto-iniciador_35 1,00 

            - 0,0781 Temperatura*Foto-iniciador_50 0,01 

            - 0,0645 Temperatura*Foto-iniciador_50 0,03 

            + 0,0193 Temperatura*Foto-iniciador_50 0,05 

            + 0,0604 Temperatura*Foto-iniciador_50 0,07 

            + 0,0628 Temperatura*Foto-iniciador_50 1,00 

            - 0,0287 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 23 0,01 

            - 0,1034 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 23 0,03 

            + 0,0237 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 23 0,05 

            + 0,0525 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 23 0,07 

            + 0,0560 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 23 1,00 

            - 0,0406 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 35 0,01 

            + 0,0719 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 35 0,03 

            - 0,0120 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 35 0,05 

            - 0,0069 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 35 0,07 

            - 0,0124 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 35 1,00 

            + 0,0693 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 50 0,01 

            + 0,0316 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 50 0,03 

            - 0,0118 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 50 0,05 

            - 0,0455 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 50 0,07 

            - 0,0435 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_Ar 50 1,00 

            - 0,0487 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 23 0,01 

            - 0,1366 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 23 0,03 

            + 0,0391 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 23 0,05 

            + 0,0720 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 23 0,07 

            + 0,0742 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 23 1,00 

            - 0,0233 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 35 0,01 

            + 0,0694 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 35 0,03 

            - 0,0194 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 35 0,05 

            - 0,0157 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 35 0,07 

            - 0,0110 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 35 1,00 

            + 0,0720 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 50 0,01 

            + 0,0671 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 50 0,03 

            - 0,0197 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 50 0,05 

            - 0,0563 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 50 0,07 

            - 0,0631 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_N2 50 1,00 

            + 0,0774 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 23 0,01 

            + 0,2400 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 23 0,03 

            - 0,0628 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 23 0,05 

            - 0,1244 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 23 0,07 

            - 0,1301 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 23 1,00 

            + 0,0639 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 35 0,01 

            - 0,1413 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 35 0,03 

            + 0,0314 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 35 0,05 

            + 0,0226 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 35 0,07 

            + 0,0234 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 35 1,00 

            - 0,1413 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 50 0,01 

            - 0,0987 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 50 0,03 

            + 0,0315 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 50 0,05 

            + 0,1019 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 50 0,07 

            + 0,1067 Atmosfera*Temperatura*Foto-iniciador_O2 50 1,00 

 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

 

Obs  TempoPico     Fit    Resid  Std Resid 

 20     0,8290  1,3640  -0,5350      -6,32  R 

 74     1,8990  1,3640   0,5350       6,32  R 

 

R  Large residual 
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Residual Plots for TempoPico  

 
  

Residuals from TempoPico vs Foto-iniciador  
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Main Effects Plot for Entalpia  

 
  

Interaction Plot for Entalpia  

 
  

Main Effects Plot for TempoPico  
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Interaction Plot for TempoPico  

 
  

Response Optimization: TempoPico; Entalpia  

 
Parameters 
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Response   Goal       Lower   Target  Upper  Weight  Importance 

TempoPico  Minimum             0,033  1,899       1           1 

Entalpia   Maximum  15,7989  215,376              1           1 

 

 

Solution 

 

                                                  TempoPico  Entalpia     

Composite 

Solution  Atmosfera  Temperatura  Foto-iniciador        Fit       Fit  

Desirability 

1         N2         50           1                  0,1065   192,646      

0,922609 

 

 

Multiple Response Prediction 

 

Variable        Setting 

Atmosfera       N2 

Temperatura     50 

Foto-iniciador  1 

 

 

Response      Fit  SE Fit        95% CI             95% PI 

TempoPico  0,1065  0,0847  (-0,0640; 0,2770)  (-0,1888; 0,4018) 

Entalpia    192,6    14,0  (  164,4;  220,9)  (  143,8;  241,5) 

 

  

Optimization Plot  
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Prediction for TempoPico; Entalpia  

 
Multiple Response Prediction 

 

Variable        Setting 

Atmosfera       Ar 

Temperatura     50 

Foto-iniciador  0,07 

 

 

Response      Fit  SE Fit        95% CI             95% PI 

TempoPico  0,1250  0,0847  (-0,0455; 0,2955)  (-0,1703; 0,4203) 

Entalpia    142,0    14,0  (  113,8;  170,2)  (   93,2;  190,9) 
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APÊNDICE F – Resultado de Sessão em Minitab para estudo da influência da 

concentração de agente pró-degradante na cura UV de 

revestimentos 

 

—————   30/05/2014 09:28:59   ———————————————————— 
  

 

Welcome to Minitab, press F1 for help. 

Executing from file: C:\Program Files (x86)\Minitab\Minitab 

17\English\Macros\Startup.mac 

 

 This Software was purchased for academic use only. 

 Commercial use of the Software is prohibited. 

 

  

Multilevel Factorial Design  

 
Factors:       3     Replicates:     2 

Base runs:    45     Total runs:    90 

Base blocks:   1     Total blocks:   1 

 

Number of levels: 3; 3; 5 

 

 

Results for: Worksheet 3 
  

General Factorial Regression: Entalpia versus Atmosfera; Temperatura; Pró-

degradante  

 
Factor Information 

 

Factor          Levels  Values 

Atmosfera            3  Ar; N2; O2 

Temperatura          3  25; 35; 50 

Pró-degradante       5  0,002; 0,004; 0,008; 0,012; 0,015 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                                    DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                                     44   46903  1066,0     2,56    0,001 

  Linear                                   8   21423  2677,8     6,43    0,000 

    Atmosfera                              2   10198  5098,8    12,25    0,000 

    Temperatura                            2    9975  4987,3    11,98    0,000 

    Pró-degradante                         4    1250   312,6     0,75    0,563 

  2-Way Interactions                      20   18839   941,9     2,26    0,012 

    Atmosfera*Temperatura                  4   11983  2995,7     7,19    0,000 

    Atmosfera*Pró-degradante               8    3767   470,8     1,13    0,362 

    Temperatura*Pró-degradante             8    3089   386,2     0,93    0,503 

  3-Way Interactions                      16    6642   415,1     1,00    0,477 

    Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante  16    6642   415,1     1,00    0,477 

Error                                     45   18737   416,4 

Total                                     89   65640 
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Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

20,4055  71,45%     43,54%       0,00% 

 

 

Coefficients 

 

Term                                    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                              108,39     2,15    50,39    0,000 

Atmosfera 

  Ar                                   -4,38     3,04    -1,44    0,157  1,33 

  N2                                   14,66     3,04     4,82    0,000  1,33 

Temperatura 

  25                                  -10,79     3,04    -3,55    0,001  1,33 

  35                                   -3,48     3,04    -1,14    0,258  1,33 

Pró-degradante 

  0,002                                 1,92     4,30     0,45    0,658  1,60 

  0,004                                 6,30     4,30     1,46    0,150  1,60 

  0,008                                -4,13     4,30    -0,96    0,342  1,60 

  0,012                                -1,44     4,30    -0,34    0,739  1,60 

Atmosfera*Temperatura 

  Ar 25                                10,62     4,30     2,47    0,017  1,78 

  Ar 35                                -5,41     4,30    -1,26    0,215  1,78 

  N2 25                                -6,35     4,30    -1,48    0,147  1,78 

  N2 35                               -12,12     4,30    -2,82    0,007  1,78 

Atmosfera*Pró-degradante 

  Ar 0,002                              4,09     6,08     0,67    0,505  2,13 

  Ar 0,004                              7,04     6,08     1,16    0,254  2,13 

  Ar 0,008                             -8,59     6,08    -1,41    0,165  2,13 

  Ar 0,012                              2,41     6,08     0,40    0,694  2,13 

  N2 0,002                             -0,69     6,08    -0,11    0,910  2,13 

  N2 0,004                             -1,16     6,08    -0,19    0,850  2,13 

  N2 0,008                             -1,80     6,08    -0,30    0,769  2,13 

  N2 0,012                             -8,34     6,08    -1,37    0,177  2,13 

Temperatura*Pró-degradante 

  25 0,002                             -2,05     6,08    -0,34    0,738  2,13 

  25 0,004                             -5,63     6,08    -0,93    0,359  2,13 

  25 0,008                              0,92     6,08     0,15    0,880  2,13 

  25 0,012                              8,77     6,08     1,44    0,156  2,13 

  35 0,002                             -3,65     6,08    -0,60    0,551  2,13 

  35 0,004                              3,39     6,08     0,56    0,581  2,13 

  35 0,008                              4,58     6,08     0,75    0,456  2,13 

  35 0,012                            -12,63     6,08    -2,08    0,044  2,13 

Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante 

  Ar 25 0,002                          -5,93     8,60    -0,69    0,494  2,84 

  Ar 25 0,004                           8,77     8,60     1,02    0,314  2,84 

  Ar 25 0,008                          11,31     8,60     1,31    0,195  2,84 

  Ar 25 0,012                          -8,24     8,60    -0,96    0,343  2,84 

  Ar 35 0,002                          -7,54     8,60    -0,88    0,385  2,84 

  Ar 35 0,004                          -7,32     8,60    -0,85    0,399  2,84 

  Ar 35 0,008                           2,50     8,60     0,29    0,772  2,84 

  Ar 35 0,012                          15,89     8,60     1,85    0,071  2,84 

  N2 25 0,002                          10,81     8,60     1,26    0,215  2,84 

  N2 25 0,004                          -8,24     8,60    -0,96    0,344  2,84 

  N2 25 0,008                          -8,82     8,60    -1,03    0,311  2,84 

  N2 25 0,012                          12,13     8,60     1,41    0,166  2,84 

  N2 35 0,002                          -0,48     8,60    -0,06    0,956  2,84 

  N2 35 0,004                          12,04     8,60     1,40    0,169  2,84 

  N2 35 0,008                          -0,16     8,60    -0,02    0,986  2,84 

  N2 35 0,012                         -22,94     8,60    -2,67    0,011  2,84 

 

 

Regression Equation 
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Entalpia = 108,39 - 4,38 Atmosfera_Ar + 14,66 Atmosfera_N2 - 10,29 Atmosfera_O2 

           - 10,79 Temperatura_25 - 3,48 Temperatura_35 + 14,28 Temperatura_50 

           + 1,92 Pró-degradante_0,002 + 6,30 Pró-degradante_0,004 

           - 4,13 Pró-degradante_0,008 - 1,44 Pró-degradante_0,012 

           - 2,64 Pró-degradante_0,015 + 10,62 Atmosfera*Temperatura_Ar 25 

           - 5,41 Atmosfera*Temperatura_Ar 35 - 5,21 Atmosfera*Temperatura_Ar 50 

           - 6,35 Atmosfera*Temperatura_N2 25 - 12,12 Atmosfera*Temperatura_N2 35 

           + 18,47 Atmosfera*Temperatura_N2 50 - 4,27 Atmosfera*Temperatura_O2 25 

           + 17,52 Atmosfera*Temperatura_O2 35 - 13,25 Atmosfera*Temperatura_O2 

50 

           + 4,09 Atmosfera*Pró-degradante_Ar 0,002 + 7,04 Atmosfera*Pró-

degradante_Ar 0,004 

           - 8,59 Atmosfera*Pró-degradante_Ar 0,008 + 2,41 Atmosfera*Pró-

degradante_Ar 0,012 

           - 4,94 Atmosfera*Pró-degradante_Ar 0,015 - 0,69 Atmosfera*Pró-

degradante_N2 0,002 

           - 1,16 Atmosfera*Pró-degradante_N2 0,004 - 1,80 Atmosfera*Pró-

degradante_N2 0,008 

           - 8,34 Atmosfera*Pró-degradante_N2 0,012 + 11,99 Atmosfera*Pró-

degradante_N2 0,015 

           - 3,40 Atmosfera*Pró-degradante_O2 0,002 - 5,88 Atmosfera*Pró-

degradante_O2 0,004 

           + 10,39 Atmosfera*Pró-degradante_O2 0,008 + 5,94 Atmosfera*Pró-

degradante_O2 0,012 

           - 7,05 Atmosfera*Pró-degradante_O2 0,015 - 2,05 Temperatura*Pró-

degradante_25 

           0,002 - 5,63 Temperatura*Pró-degradante_25 0,004 

           + 0,92 Temperatura*Pró-degradante_25 0,008 + 8,77 Temperatura*Pró-

degradante_25 

           0,012 - 2,01 Temperatura*Pró-degradante_25 0,015 

           - 3,65 Temperatura*Pró-degradante_35 0,002 + 3,39 Temperatura*Pró-

degradante_35 

           0,004 + 4,58 Temperatura*Pró-degradante_35 0,008 

           - 12,63 Temperatura*Pró-degradante_35 0,012 + 8,32 Temperatura*Pró-

degradante_35 

           0,015 + 5,70 Temperatura*Pró-degradante_50 0,002 

           + 2,25 Temperatura*Pró-degradante_50 0,004 - 5,50 Temperatura*Pró-

degradante_50 

           0,008 + 3,86 Temperatura*Pró-degradante_50 0,012 

           - 6,31 Temperatura*Pró-degradante_50 0,015 

           - 5,93 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 25 0,002 

           + 8,77 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 25 0,004 

           + 11,31 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 25 0,008 

           - 8,24 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 25 0,012 

           - 5,90 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 25 0,015 

           - 7,54 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 35 0,002 

           - 7,32 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 35 0,004 

           + 2,50 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 35 0,008 

           + 15,89 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 35 0,012 

           - 3,54 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 35 0,015 

           + 13,47 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 50 0,002 

           - 1,45 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 50 0,004 

           - 13,81 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 50 0,008 

           - 7,65 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 50 0,012 

           + 9,44 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 50 0,015 

           + 10,81 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 25 0,002 

           - 8,24 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 25 0,004 

           - 8,82 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 25 0,008 

           + 12,13 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 25 0,012 

           - 5,88 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 25 0,015 

           - 0,48 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 35 0,002 

           + 12,04 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 35 0,004 

           - 0,16 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 35 0,008 
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           - 22,94 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 35 0,012 

           + 11,54 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 35 0,015 

           - 10,33 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 50 0,002 

           - 3,80 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 50 0,004 

           + 8,98 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 50 0,008 

           + 10,81 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 50 0,012 

           - 5,66 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 50 0,015 

           - 4,88 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 25 0,002 

           - 0,53 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 25 0,004 

           - 2,48 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 25 0,008 

           - 3,89 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 25 0,012 

           + 11,78 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 25 0,015 

           + 8,02 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 35 0,002 

           - 4,72 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 35 0,004 

           - 2,35 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 35 0,008 

           + 7,04 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 35 0,012 

           - 8,00 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 35 0,015 

           - 3,15 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 50 0,002 

           + 5,25 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 50 0,004 

           + 4,83 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 50 0,008 

           - 3,16 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 50 0,012 

           - 3,78 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 50 0,015 

 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

 

Obs  Entalpia    Fit  Resid  Std Resid 

 14     145,2  115,9   29,3       2,03  R 

 20      59,7   92,3  -32,6      -2,26  R 

 25      86,6  115,9  -29,3      -2,03  R 

 27     109,4   62,1   47,3       3,28  R 

 68      29,5   81,1  -51,6      -3,57  R 

 73     132,6   81,1   51,6       3,57  R 

 83      14,8   62,1  -47,3      -3,28  R 

 85     124,9   92,3   32,6       2,26  R 

 

R  Large residual 

 

  

Residual Plots for Entalpia  
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Residuals from Entalpia vs Pró-degradante  
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General Factorial Regression: TempoPico versus Atmosfera; Temperatura; 

Pró-degradante  

 
Factor Information 

 

Factor          Levels  Values 

Atmosfera            3  Ar; N2; O2 

Temperatura          3  25; 35; 50 

Pró-degradante       5  0,002; 0,004; 0,008; 0,012; 0,015 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                                    DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                                     44  21,4959  0,4885     1,01    0,484 

  Linear                                   8   2,8592  0,3574     0,74    0,656 

    Atmosfera                              2   0,5932  0,2966     0,61    0,545 

    Temperatura                            2   0,5950  0,2975     0,62    0,544 

    Pró-degradante                         4   1,6710  0,4177     0,87    0,492 

  2-Way Interactions                      20  11,0953  0,5548     1,15    0,339 

    Atmosfera*Temperatura                  4   3,0795  0,7699     1,59    0,192 

    Atmosfera*Pró-degradante               8   4,1164  0,5146     1,07    0,404 

    Temperatura*Pró-degradante             8   3,8994  0,4874     1,01    0,442 

  3-Way Interactions                      16   7,5414  0,4713     0,98    0,497 

    Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante  16   7,5414  0,4713     0,98    0,497 

Error                                     45  21,7229  0,4827 

Total                                     89  43,2189 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,694789  49,74%      0,59%       0,00% 

 

 

Coefficients 

 

Term                                    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                              0,2950   0,0732     4,03    0,000 

Atmosfera 

  Ar                                  -0,115    0,104    -1,11    0,274  1,33 

  N2                                   0,062    0,104     0,60    0,551  1,33 

Temperatura 

  25                                   0,016    0,104     0,15    0,880  1,33 

  35                                   0,091    0,104     0,88    0,385  1,33 

Pró-degradante 

  0,002                               -0,080    0,146    -0,54    0,589  1,60 

  0,004                               -0,066    0,146    -0,45    0,657  1,60 

  0,008                               -0,073    0,146    -0,50    0,622  1,60 

  0,012                                0,272    0,146     1,86    0,070  1,60 

Atmosfera*Temperatura 

  Ar 25                                0,032    0,146     0,22    0,828  1,78 

  Ar 35                               -0,087    0,146    -0,59    0,557  1,78 

  N2 25                               -0,220    0,146    -1,50    0,141  1,78 

  N2 35                                0,349    0,146     2,38    0,021  1,78 

Atmosfera*Pró-degradante 

  Ar 0,002                             0,087    0,207     0,42    0,677  2,13 

  Ar 0,004                             0,073    0,207     0,35    0,725  2,13 

  Ar 0,008                             0,060    0,207     0,29    0,772  2,13 

  Ar 0,012                            -0,281    0,207    -1,36    0,181  2,13 

  N2 0,002                            -0,135    0,207    -0,65    0,519  2,13 

  N2 0,004                            -0,160    0,207    -0,77    0,445  2,13 
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  N2 0,008                            -0,146    0,207    -0,71    0,484  2,13 

  N2 0,012                             0,603    0,207     2,91    0,006  2,13 

Temperatura*Pró-degradante 

  25 0,002                             0,041    0,207     0,20    0,845  2,13 

  25 0,004                             0,114    0,207     0,55    0,585  2,13 

  25 0,008                             0,078    0,207     0,38    0,709  2,13 

  25 0,012                            -0,310    0,207    -1,49    0,142  2,13 

  35 0,002                            -0,122    0,207    -0,59    0,559  2,13 

  35 0,004                            -0,167    0,207    -0,81    0,423  2,13 

  35 0,008                            -0,151    0,207    -0,73    0,469  2,13 

  35 0,012                             0,587    0,207     2,83    0,007  2,13 

Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante 

  Ar 25 0,002                         -0,069    0,293    -0,24    0,814  2,84 

  Ar 25 0,004                         -0,078    0,293    -0,27    0,792  2,84 

  Ar 25 0,008                         -0,116    0,293    -0,39    0,695  2,84 

  Ar 25 0,012                          0,311    0,293     1,06    0,295  2,84 

  Ar 35 0,002                          0,152    0,293     0,52    0,607  2,84 

  Ar 35 0,004                          0,144    0,293     0,49    0,625  2,84 

  Ar 35 0,008                          0,180    0,293     0,61    0,542  2,84 

  Ar 35 0,012                         -0,595    0,293    -2,03    0,048  2,84 

  N2 25 0,002                          0,165    0,293     0,56    0,575  2,84 

  N2 25 0,004                          0,109    0,293     0,37    0,712  2,84 

  N2 25 0,008                          0,153    0,293     0,52    0,603  2,84 

  N2 25 0,012                         -0,562    0,293    -1,92    0,061  2,84 

  N2 35 0,002                         -0,297    0,293    -1,01    0,316  2,84 

  N2 35 0,004                         -0,276    0,293    -0,94    0,350  2,84 

  N2 35 0,008                         -0,294    0,293    -1,00    0,321  2,84 

  N2 35 0,012                          1,155    0,293     3,94    0,000  2,84 

 

 

Regression Equation 

 

TempoPico = 0,2950 - 0,115 Atmosfera_Ar + 0,062 Atmosfera_N2 + 0,052 Atmosfera_O2 

            + 0,016 Temperatura_25 + 0,091 Temperatura_35 - 0,107 Temperatura_50 

            - 0,080 Pró-degradante_0,002 - 0,066 Pró-degradante_0,004 

            - 0,073 Pró-degradante_0,008 + 0,272 Pró-degradante_0,012 

            - 0,054 Pró-degradante_0,015 + 0,032 Atmosfera*Temperatura_Ar 25 

            - 0,087 Atmosfera*Temperatura_Ar 35 + 0,055 Atmosfera*Temperatura_Ar 

50 

            - 0,220 Atmosfera*Temperatura_N2 25 + 0,349 Atmosfera*Temperatura_N2 

35 

            - 0,129 Atmosfera*Temperatura_N2 50 + 0,188 Atmosfera*Temperatura_O2 

25 

            - 0,262 Atmosfera*Temperatura_O2 35 + 0,075 Atmosfera*Temperatura_O2 

50 

            + 0,087 Atmosfera*Pró-degradante_Ar 0,002 + 0,073 Atmosfera*Pró-

degradante_Ar 

            0,004 + 0,060 Atmosfera*Pró-degradante_Ar 0,008 

            - 0,281 Atmosfera*Pró-degradante_Ar 0,012 + 0,061 Atmosfera*Pró-

degradante_Ar 

            0,015 - 0,135 Atmosfera*Pró-degradante_N2 0,002 

            - 0,160 Atmosfera*Pró-degradante_N2 0,004 - 0,146 Atmosfera*Pró-

degradante_N2 

            0,008 + 0,603 Atmosfera*Pró-degradante_N2 0,012 

            - 0,163 Atmosfera*Pró-degradante_N2 0,015 + 0,048 Atmosfera*Pró-

degradante_O2 

            0,002 + 0,086 Atmosfera*Pró-degradante_O2 0,004 

            + 0,086 Atmosfera*Pró-degradante_O2 0,008 - 0,322 Atmosfera*Pró-

degradante_O2 

            0,012 + 0,102 Atmosfera*Pró-degradante_O2 0,015 

            + 0,041 Temperatura*Pró-degradante_25 0,002 + 0,114 Temperatura*Pró-

degradante_25 

            0,004 + 0,078 Temperatura*Pró-degradante_25 0,008 
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            - 0,310 Temperatura*Pró-degradante_25 0,012 + 0,077 Temperatura*Pró-

degradante_25 

            0,015 - 0,122 Temperatura*Pró-degradante_35 0,002 

            - 0,167 Temperatura*Pró-degradante_35 0,004 - 0,151 Temperatura*Pró-

degradante_35 

            0,008 + 0,587 Temperatura*Pró-degradante_35 0,012 

            - 0,146 Temperatura*Pró-degradante_35 0,015 + 0,081 Temperatura*Pró-

degradante_50 

            0,002 + 0,053 Temperatura*Pró-degradante_50 0,004 

            + 0,074 Temperatura*Pró-degradante_50 0,008 - 0,277 Temperatura*Pró-

degradante_50 

            0,012 + 0,069 Temperatura*Pró-degradante_50 0,015 

            - 0,069 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 25 0,002 

            - 0,078 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 25 0,004 

            - 0,116 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 25 0,008 

            + 0,311 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 25 0,012 

            - 0,048 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 25 0,015 

            + 0,152 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 35 0,002 

            + 0,144 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 35 0,004 

            + 0,180 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 35 0,008 

            - 0,595 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 35 0,012 

            + 0,119 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 35 0,015 

            - 0,083 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 50 0,002 

            - 0,067 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 50 0,004 

            - 0,064 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 50 0,008 

            + 0,285 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 50 0,012 

            - 0,071 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_Ar 50 0,015 

            + 0,165 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 25 0,002 

            + 0,109 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 25 0,004 

            + 0,153 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 25 0,008 

            - 0,562 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 25 0,012 

            + 0,134 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 25 0,015 

            - 0,297 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 35 0,002 

            - 0,276 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 35 0,004 

            - 0,294 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 35 0,008 

            + 1,155 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 35 0,012 

            - 0,288 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 35 0,015 

            + 0,131 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 50 0,002 

            + 0,167 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 50 0,004 

            + 0,140 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 50 0,008 

            - 0,593 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 50 0,012 

            + 0,154 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_N2 50 0,015 

            - 0,096 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 25 0,002 

            - 0,031 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 25 0,004 

            - 0,038 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 25 0,008 

            + 0,251 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 25 0,012 

            - 0,086 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 25 0,015 

            + 0,145 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 35 0,002 

            + 0,132 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 35 0,004 

            + 0,114 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 35 0,008 

            - 0,560 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 35 0,012 

            + 0,169 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 35 0,015 

            - 0,049 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 50 0,002 

            - 0,101 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 50 0,004 

            - 0,076 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 50 0,008 

            + 0,308 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 50 0,012 

            - 0,083 Atmosfera*Temperatura*Pró-degradante_O2 50 0,015 

 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

 

Obs  TempoPico    Fit   Resid  Std Resid 

 27      0,128  3,414  -3,286      -6,69  R 

 83      6,700  3,414   3,286       6,69  R 
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R  Large residual 

 

  

Residual Plots for TempoPico  

 

 
 
  

Residuals from TempoPico vs Pró-degradante  
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Main Effects Plot for Entalpia  
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Interaction Plot for Entalpia  

 

 
 
  

Main Effects Plot for TempoPico  
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Interaction Plot for TempoPico  

 

 
  

Response Optimization: TempoPico; Entalpia  
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Parameters 

 

Response   Goal       Lower   Target  Upper  Weight  Importance 

TempoPico  Minimum             0,107    6,7       1           1 

Entalpia   Maximum  14,7685  161,234              1           1 

 

 

Solution 

 

                                                  TempoPico  Entalpia     

Composite 

Solution  Atmosfera  Temperatura  Pró-degradante        Fit       Fit  

Desirability 

1         N2         50           0,012              0,1265   160,682      

0,996637 

 

 

Multiple Response Prediction 

 

Variable        Setting 

Atmosfera       N2 

Temperatura     50 

Pró-degradante  0,012 

 

 

Response     Fit  SE Fit       95% CI           95% PI 

TempoPico  0,126   0,491  (-0,863; 1,116)  (-1,587; 1,840) 

Entalpia   160,7    14,4  ( 131,6; 189,7)  ( 110,3; 211,0) 

 

  

Optimization Plot  
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Prediction for TempoPico; Entalpia  

 
Multiple Response Prediction 

 

Variable        Setting 

Atmosfera       Ar 

Temperatura     50 

Pró-degradante  0,012 

 

 

Response     Fit  SE Fit       95% CI           95% PI 

TempoPico  0,127   0,491  (-0,863; 1,117)  (-1,587; 1,841) 

Entalpia   110,3    14,4  (  81,2; 139,3)  (  59,9; 160,6) 

 

Optimization Plot  
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