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Sumário

Este trabalho consiste em duas partes. 

Na primeira parte (Parte I), com o objectivo de caracterizar um poliol viscoelástico a ser usado na 

produção  de  espumas  viscoelásticas  com  características  determinadas,  apresentam-se  os 

resultados do estudo e da caracterização do poliol viscoelástico assim como o estudo da eficiência 

de quatro anti-oxidandes no mesmo poliol viscoelástico. 

Na segunda parte (Parte 2), com o objectivo de elaborar uma candidatura de um projecto para o 

desenvolvimento de uma estratégia de prevenção da formação do 2,4,6 –TCA por microrganismos 

colonizadores  da  cortiça,  apresenta-se  a  pesquisa  e  os  resultados  do  estudo  preliminar  de 

inibidores  da formação do 2,4,6  -TCA.  A versão  preliminar  da  candidatura  é  apresentada  em 

anexo.

Parte I

A produção e o uso de  espumas de poliuretano viscoelásticas com lenta recuperação têm 

crescido  muito  rapidamente  nos  últimos  anos.  As  suas  características  únicas,  que  incluem 

adaptação da forma, atenuação da vibração e do som, e absorção de energia e choques tornam 

as espumas viscoelásticas como as espumas de eleição para várias aplicações como almofadas, 

cochins hospitalares, equipamento desportivo e médico, e assentos e encostos ergonómicos.

Estas diversas aplicações necessitam de uma gama larga de tipos de espuma com propriedades 

de desempenho específicas.

Têm  sido  desenvolvidos  novos  polióis  e  novas  formulações  e  foi  conseguido  um  avanço 

importante no desenvolvimento de composições de polióis que permitem a produção de espumas 

viscoelásticas macias e de alta qualidade para índices de 100 ou acima. 

Como já foi referido, as restrições são muitas na produção de espumas viscoelásticas, logo, é 

importante  saber  exactamente  que  tipo  de  compostos  utilizar  na  sua  formulação  e  em  que 

quantidades. Assim, a Parte I tem como objectivo a caracterização de um poliol viscoelástico.

O poliol  viscoelástico  em estudo não é  apenas um composto único mas uma mistura  de um 

poliéter diol, de peso molecular 670-1050 g/mol, na proporção entre 20-70%, e um poliéter triol, de 

peso molecular 2000-3500 g/mol, na proporção entre 30-80%, e com uma funcionalidade de 2,7. 

Esta mistura apresenta blocos de óxido de propilenoglicol e de óxido de etilenoglicol polimerizados 

em glicerina, na proporção de 60:40 (PO/EO).

Estes  dados  ainda  estão  longe  de  garantir  uma  formulação  correcta  pois  ainda  apresentam 

intervalos  de  valores  largos.  Para  que  os  polióis  constituintes  da  mistura  fiquem  totalmente 

identificados é necessário realizar ensaios de mistura de vários polióis com as características aqui 

identificadas e, posteriormente, levar a cabo ensaios de comparação entre os polióis obtidos das 

misturas e o poliol viscoelástico em estudo.
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Apesar de não ter havido tempo durante a realização desta dissertação para conduzir este tipo de 

ensaios, fizeram-se simulações teóricas de misturas de poliéteres dióis e trióis para se ter uma 

ideia dos pesos e proporções que os polióis irão ter na composição da misturas. Além disso, foi 

feito um levantamento de polióis com as características, ou pelo menos aproximadas, dos polióis 

da simulação, de várias marcas.

Como  se  sabe  das  espumas  flexíveis,  estas  podem  sofrer  vários  tipos  de  oxidação  tendo 

consequências para as propriedades físicas e estéticas da espuma. Por este facto, na formulação 

das  mesmas,  são  adicionados  anti-oxidantes que  evitam  ou  retardam  essas  reacções  de 

oxidação. Uma vez que as espumas viscoelásticas são um caso particular das espumas flexíveis, 

o  mesmo  deverá  acontecer  nestas  e,  portanto,  na  sua  formulação  também  será  necessário 

adicionar anti-oxidantes.

O problema é que os anti-oxidantes são característicos para cada composto em que vão actuar, 

além de que, a sua eficiência também varia consoante a temperatura, portanto, não se podem 

usar nas espumas viscoelásticas os mesmos anti-oxidantes que nas espumas flexíveis. 

Neste trabalho foram estudados quatro anti-oxidantes diferentes no poliol viscoelástico e no poliol 

C, a duas temperaturas diferentes, próximas da temperatura do núcleo da espuma. Os ensaios da 

eficiência do efeito anti-oxidante foram realizados por duas técnicas diferentes e os resultados de 

ambas indicaram o anti-oxidante 4 como sendo o mais eficiente para o poliol viscoelástico.

Parte II 

A cortiça, como produto natural, é susceptível de sofrer contaminações que poderão alterar as 

suas  propriedades.  Uma destas  contaminações  é  conhecida  como "mancha  amarela",  a  qual 

provoca  nas  rolhas  uma  descoloração  e  um  cheiro  a  mofo/bolor.  Estas  alterações  podem 

influenciar  negativamente  as  características  do  vinho  quando  em  contacto  com  este  tipo  de 

cortiça. A mancha amarela está associada à colonização de microrganismos produtores de 2,4,6-

Tricloroanizol (TCA), substância esta que confere mau sabor ao vinho.

O problema do TCA é uma das maiores preocupações da indústria vinícola. Exstistem dados na 

bibliografia sobre as causas da contaminação com TCA das rolhas e vinho. No entanto, enquanto 

as fontes da contaminação do TCA ficaram mais elucidadas, ainda não existe um consenso de 

como resolver este problema na totalidade. Embora esteja mais ou menos estabelecido que o TCA 

é  maioritariamente  formado  por  microrganismos,  especialmente  fungos  quando  entram  em 

contacto com compostos clorados, normalmente clorofenóis, os esforços atingidos para conseguir 

um tratamento efectivo, para eliminar completamente este problema, ainda não existe.

No  entanto,  a  contaminação  por  TCA tem  decaído  muito  nos  últimos  anos.  Isto  porque  as 

corticeiras têm contribuído muito para diminuir a incidência deste problema. 
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O objectivo  deste  trabalho  é  identificar  e  confirmar  a  formação  de  TCA por  microrganismos, 

nomeadamente fungos, pesquisar compostos inibidores da formação de TCA, compatíveis com a 

incorporação na formulação de um pré-polímero de poliuretano, usado na produção de rolhas a 

partir de aglomerado de cortiça, e propor um projecto de investigação para o desenvolvimento de 

uma estratégia  preventiva da formação do TCA,  com base  na aplicação  destes  inibidores  na 

formulação do pré-polímero.

De facto, através deste estudo foi possível isolar em várias amostras de cortiça, nomeadamente, 

pranchas de cortiça  após cozedura,  discos e  aglomerado de cortiça,  apresentando a mancha 

amarela, e que tinham sido rejeitadas no controlo de qualidade por excederem o valor aceitável de 

TCA,  vários  fungos,  sendo  os  predominantes  o  Chrysonilia  sitophila,  Penicillium  glabrum, 

Aspergillus  niger  e  Trichoderma harzianum;  e destes  todos,  o  que  foi  identificado  com maior 

percentagem de colonização foi o C. sitophila.

Como estratégia de inibição optou-se por considerar os microrganismos como alvo, uma vez que 

se estes não existirem na cortiça, não se dá a formação de TCA. Foram ensaiados dois fungicidas 

comerciais cujos princípios activos são o Folpete e o Penconazol, a duas temperaturas diferentes. 

Dos resultados foi possível concluir que a temperatura não influencia o primeiro fungicida, cujo 

princípio activo é o folpete, e que este tem actividade tanto em  sitophila como em glabrum. O 

segundo fungicida, cujo princípio activo é o Penconazol, é inibido pela temperatura e só apresenta 

actividade  contra sitophila. Estes  ensaios  foram  realizados  apenas  em  laboratório  e  seria 

importante confirmar estes resultados no ambiente fabril da corticeira e directamente nas amostras 

de cortiça.

Além disse, é ainda necessário fazer ensaios com os fungicidas seleccionados e o pré-polimero de 

poliuretano para avaliar a manutenção da actividade do fungicida na formulação do pré-polímero. 

Estas propostas para o projecto estão descritas em mais detalhe na candidatura ao programa de 

financiamento a projectos de investigação em parceria com empresas, que está em anexo.

Palavras-chave: espumas de poliuretano viscoelásticas; poliol viscoelástico, anti-oxidantes; 
cortiça, microrganismos, 2,4,6-Tricloroanizol (TCA).
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Abstract

This paper consists in two different projects.

In the first part (Part I), which purpose is the characterization of a viscoelastic polyol, to be used in 

foam  production  with  specific  characteristics,  research  results  of  viscoelastic  polyol 

characterization, as well as the research of the efficiency of four inhibitors of the oxidation process 

for the same viscoelastic polyol, are presented. 

In the second part (Part II),  which purpose is the elaboration of a candidature to a project for the 

development of a prevention strategy against 2,4,6-TCA forming molds in cork, the research and 

results  about  inhibitors  of  the 2, 4,  6 – TCA´s formation are presented.  This second part  is  a 

preliminary study to support a project candidature to a financed program, which will be presented, 

attached to this paper.

Part I

The production and use of  slow recovery “viscoelastic” polyurethane foams have increased 

rapidly over the past few years. Their  unique performance characteristics,  which include shape 

conformance, vibration and sound damping, and energy and shock absorption, make these the 

foams of choice for many diverse applications such as pillows, mattress toppers, automotive trim, 

sports  and medical  equipment,  and ergonomic  cushions  and pads.  These diverse applications 

require a wide range of foam grades with tailored performance properties.

New polyol and formulating technology is being developed to meet the increased demands for 

improved processing,  wider grade latitude and improved performance properties of  viscoelastic 

foam.

As  mentioned  before,  there  are  many  restrictions  on  viscoelastic  foams production,  thus  it  is 

important to know exactly which type and quantity of materials to use in its formulation. Therefore, 

the main objective of this project is the viscoelastic polyol characterization.

The  viscoelastic  polyol studied  in  this  paper  is  a  mixture  of  a  di-functional  polyether ,  with 

molecular weight of 670 – 1050 g/mol, with a ratio between 20-70%, and a tri-functional polyether, 

with molecular weight of 2000-3500 g/mol, with a ratio between 30-80%, and with a functionality of 

2,7.

This mixture presents molecules of glycerol polymerized with blocks of propylene glycol oxide and 

ethylene glycol oxide with the ratio of 60:40 (PO/EO).

The  data  found  in  this  research  is  still  far  from assuring  a  correct  formulation  because it  still 

presents large ranges of quantities. For the polyols of the mixture to be completely identified it is 

necessary to  make experiments  of  mixing polyols,  with  the  characteristics  here identified  and, 

afterwards,  carry  out  comparison  experiments  between  the  polyols  formed  by  the  experiment 

mixtures and the viscoelastic  polyol  about which,  this paper is about.  In order to minimize the 

number of mixture experiments to be done, it is here presented mixing simulations of a group of 

polyols,  with  the  characteristics  necessary  or,  at  least,  approximated  to  these,  to  achieve  the 

viscoelastic polyol.
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Flexible  foams  may  experience  various  types  of  oxidation  with  consequences  to  its  physical 

properties. That is why, in its formulation are added inhibitors of oxidation reactions, which avoid or 

delay them. Once viscoelastic foams are a particular case of flexible foams, inhibitors of oxidation 

reactions must be added to its formulations as well. However, inhibitors of oxidation reactions are 

unique for each foam and its efficiency is also influenced by temperature. If  one use the same 

inhibitor of oxidation reactions for a particular flexible foam in a viscoelastic foam, the result will not 

be the same. And also, its efficiency will be different accordingly to the temperature. So, in this 

project, a research was conducted with four inhibitors of oxidation reactions in the viscoelastic 

foam and polyol C, at two different temperatures, near to the core temperature of the foam. The 

efficiency experiments  were carried out  by two different  methodologies  and it  was possible  to 

conclude that inhibitor 4 is the most efficient of all, for the viscoelastic polyol. 

Part II 

The  cork  is  a  natural  product,  which  is  capable  of  experience  contaminations  and,  as  a 

consequence, its properties may change. One of the contaminations is called “yellow spot”, which 

causes discoloration of the cork and a musty smell. These changes may influence negatively wine 

characteristics.  (Rocha  et  al.  1996).  The  yellow  spot  is  associated  with  the  colonization  of 

microorganisms capable of produce 2, 4, 6-Trichloroanisol (TCA), compound which gives bad 

taste to the wine. 

The TCA problem is one of the bigger concerns of wine industry. Research has been done all 

around the world with the purpose of isolating the causes of TCA contamination on cork stoppers 

and wine. However, although the origin of TCA contamination it is somehow clear there is still no 

idea about how to resolve this problem totally. Despite it is well established that the TCA is mainly 

formed by micro-organisms,  specially moulds when in the presence of chlorinated compounds, 

usually chlorophenols, the efforts reached to achieve an effective treatment to eliminate completely 

this problem still does not exist.

However,  TCA contamination  has  been  decreasing  in  the  last  years.  The  cork  industry  has 

contributed to minimize the incidence of this problem. 

The  aim of  this  study is  to  identify  the  microorganisms  capable  of  producing  TCA,  especially 

moulds; research inhibitors for the TCA formation, compatible with a formulation of a polyurethane 

pre-polymer used in the production of cork stoppers from cork agglomerate. And also, propose an 

investigation project for the development of a preventive strategy for the TCA formation, based on 

the application of the inhibitors found, to the formulation of the pre-polymer.
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In fact, through this study it was possible to isolate, in several samples of cork, especially cork 

stacks after boiling, disks and cork agglomerate presenting the yellow spot and which had been 

rejected by quality control  because they exceeded the TCA acceptable  value,  several  moulds, 

being the prevailing ones the Chrysonilia sitophila, Penicillium glabrum, Aspergillus niger  and the 

Trichoderma harzianum. And from these, the predominant was C. sitophila.

As inhibition strategy, the moulds were defined as the target to eliminate. If those do not exist in 

cork, there is not TCA formation. 

Experiments were carried out, at two different temperatures, with two commercials formulations of 

fungicides, which active principals are Folpete and Penconazol. From the results was possible to 

conclude that the temperature does not influence the activity of the first fungicide, which active 

principle is Folpete, and it has activity in both  Chrysonilia  and Penicillium. The second fungicide, 

which active principle  is Penconazol,  is  inhibited by temperature and presents  activity only on 

Chrysonilia.

These experiments were carried out only in laboratory and it would be important to corroborate 

these results in the facilities’ environment of the cork industry and directly into the cork samples. 

Besides,  it  is  still  necessary  to  carry  out  experiments  with  the  selected  fungicides  and  the 

polyurethane pre-polymer to evaluate maintenance of activity.

These are proposals, which are explained in detail  on the  candidature to the financed program 

attached to this paper.

Key words: slow recovery “viscoelastic” polyurethane foams, viscoelastic polyol, inhibitors 
of oxidation reactions, cork, micro-organisms, 2, 4, 6-Trichloroanisol (TCA).
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I.1 – Resumo

Neste trabalho, precedeu-se à caracterização de um poliol viscoelástico, com a finalidade de ser 

utilizado na produção de espumas viscoelásticas, usando técnicas, tais como,  1HRMN, 13CRMN, 

FTIR e GPC. 

Através  do  estudo  efectuado  foi  possível  concluir  que  a  amostra  é  uma  mistura  de  polióis 

constituída por 30% de um poliol com Mw de 2850 Daltons e 70% de um poliol com Mw de 916.     E 

que apresenta uma polidispersão de 1,3. 

Concluíu-se ainda que a funcionalidade da mistura é de 2,7 e portanto, esta será constituída por 

um diol, de Mw entre 670 e 1000, e por um triol, de Mw entre 2000 e 3500. 

A Tabela I.1.1 reúne as propriedades da amostra.

Tabela I.1.1 – Propriedades do poliol viscoelástico.

Propriedades Poliol viscoelástico 

Descrição Mistura de dois polióis 

Iniciador Glicerina 

Cadeias PO+EO alternados 

Razão PO/EO 56:44 

PMmédia  (g/mol) 916 

Densidade (25º, g/cm3) 1,02 

Viscosidade (25º) 250 ± 25 (mPa.s) 

Número de OH (mgKOH/g) 165 ± 15 

Composição em água (%)  max. 0,1 

f  2,7 

Mistura 

 Diol Triol 

Mw (Daltons) 916 2850 

% na mistura 70% 30% 

 

Ao longo do desenvolvimento desta dissertação, não foi possível realizar ensaios de misturas com 

vários polióis, dentro dos pesos moleculares mencionados e, posteriormente, levar a cabo ensaios 

de comparação entre os polióis obtidos das várias misturas e o poliol viscoelástico em estudo, fez-

se, no entanto, uma simulação teórica das misturas.

De acordo com estes resultados foi feito um levantamento de alguns polióis com as características 

adequadas para a mistura e que se apresentam na secção I.5.

Também foi objecto de estudo neste trabalho, a actividade de alguns anti-oxidantes, os quais são 

adicionados na formulação da espuma para minimizar a ocorrência de reacções de oxidação e, 

consequentemente, aumentar a estabilidade das propriedades da espuma.
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Realizaram-se ensaios  em Rancimat,  Tabela  I.1.2,  e em Gel-Time,  Tabela  I.1.3,  dos quais  se 

concluiu que o anti-oxidante mais eficiente é o anti-oxidante 4.

Através  dos  ensaios  em  Rancimat,  foi  também  possível  concluir  que  a  eficiência  dos  anti-

oxidantes varia consoante o composto sobre o qual actuam e, neste caso, são mais eficientes 

para o Poliol viscoelástico do que para o Poliol C uma vez que o tempo de estabilidade é mais 

longo. Além disso, a temperatura também influencia a actividade dos anti-oxidantes. Concluiu-se 

que quanto mais elevada é a temperatura, menor a eficiência dos anti-oxidantes.

Tabela I.1.2 – Tempo de estabilidade para os anti-oxidantes mais eficientes.

Tempo de 

estabilidade (h) 

Poliol  

viscoelástico   +   

Anti-oxidante 1 

(0,01%) 

Poliol  

viscoelástico  + 

Anti-oxidante 4 

(0,01%) 

Poliol C  +     

Anti-oxidante 4  

(0,01%) 

Poliol C    +   

Anti-oxidante 3 

(0,01%) 

T = 145ºC 1,67  1,68  

T = 135ºC  2,86  1,28 

 

Tabela I.1.3 – Tempo de Gel para as amostras ensaiadas

Sistemas 
Temperatura de 

Operação (ºC) 
Tempo de Gel  (min) 

Resina 5:00 

Resina + Anti-oxidante 1 (0,01%) 5:29 

Resina + Anti-oxidante 2 (0,01%) 6:03 

Resina +Anti-oxidante 3 (0,01%) 17:43 

Resina + Anti-oxidante 4 (0,01%) 

25 

21:23 
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I.2 – Introdução

I.2.1 - Generalidades

A primeira síntese de um poliuretano foi feita por Otto Bayer e seus colaboradores em 1937 e, nos 

anos  seguintes,  os  sistemas  de  poliuretanos  receberam  particular  atenção  da  comunidade 

investigadora e foi  possível produzi-los em diferentes formas (espumas, adesivos, isolamentos, 

selantes, etc.).

Actualmente,  os  poliuretanos  são  usados  em  numerosas  aplicações  comerciais,  Figura 

I.2.1.1.[1,2,3,4,5,6]

 

Espumas Flexíveis 
Moldadas

 10%

Ligantes 
7%

Outros 
6%

Case
 20%

Espumas Flexíveis em 
Bloco
31%

Espumas Rígidas
26%

Figura I.2.1.1 – Principais aplicações dos poliuretanos no ano 2000 nos E.U.A. CASE é o acrónimo para a 
expressão inglesa “coatings, adhesives, sealants and elastomers”.(adaptado de 1)

As espumas flexíveis constituem o maior segmento do mercado dos poliuretanos e podem ser 

obtidas em bloco ou moldadas. Estas podem ser produzidas com diferentes densidades e aplicam-

se,  maioritariamente,  à produção de colchões e assentos de automóveis.  As espumas rígidas 

representam o segundo mercado mais importante dos poliuretanos e são utilizadas como isolantes 

térmicos em electrodomésticos e na construção de edifícios. 

O uso de sistemas de poliuretanos na produção de elastómeros, adesivos, selantes e isolamentos 

constituem também um sector relevante. Os elastómeros de poliuretano são usados para fabricar 

artigos desportivos e produtos usados na indústria transportadora;  podem ser formulados para 

obter  selantes adequados para a construção e para a indústria  aeroespacial.  Os adesivos de 

poliuretano são também eficientes na união de uma grande variedade de materiais e são usados 

em  vários  sectores  (construção,  medicina,  embalagens).  As  tintas  e  vernizes  possuem  uma 

resistência  excelente  à  abrasão,  flexibilidade,  dureza  e  resistência  a  produtos  químicos  e 

solventes.
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Os sistemas de poliuretano podem ainda ser usados com ligantes na produção de aglomerados de 

partículas de diversos materiais (madeira, cortiça, etc).[1,2,3]

I.2.2 – Matérias-primas dos  Poliuretanos

Os  poliuretanos  consistem  numa  extensa  família  de  polímeros  com  propriedades  bastante 

distintas mas que têm o grupo uretano, Figura I.2.2.1,  que se repete na sua estrutura molecular 

como elemento comum a todos eles.

A grande diversidade dos polímeros resulta  da possibilidade de que a cadeia  molecular  pode 

conter outros grupos funcionais além do uretano, como por exemplo, grupos ureia,  éter,  éster, 

ligações biureto ou alofanato, ou ainda grupos aromáticos, entre outros.

A estrutura  e funcionalidade dos grupos reactivos são factores  decisivos nas propriedades do 

polímero final.

A formulação de um poliuretano resulta basicamente da reacção de um diol ou poliol de moderado 

peso molecular com um di- ou poli-isocianato, segundo a Figura 2.2.1.[1,6,7,8,9,10,11,12,13,14]

 

Figura I.2.2.1 – Reacção da formação de um poliuretano.(retirado de 8)

Nos  processos  de  fabrico  de  espumas,  são  utilizadas  diferentes  matérias  -  primas,  como 

catalisadores, surfactantes, agentes de expansão auxiliares, isocianatos, polióis, etc. Os polióis e 

os isocianatos são os principais componentes das espumas que determinam as percentagens dos 

demais componentes, descritos nos itens a seguir.

 I.2.2.1.- Extensores de cadeia

Para obter um poliuretano de alta massa molar,  utilizam-se compostos di- ou tri-funcionais, de 

baixa massa molar, com átomos de hidrogénio activo nas suas estruturas. Estes materiais são 

denominados extensores de cadeia quando a funcionalidade é igual a 2 (f =2). Os extensores de 

cadeia reagem com o diisocianato para formar segmentos rígidos de poliuretanos (álcoois) ou de 

poliuréia  (aminas).  Estes  segmentos  rígidos  podem  segregar-se,  resultando  no  aumento  do 

módulo  e  da  temperatura  de  transição  vítrea  (Tg)  do  segmento  rígido  do  polímero;  sem um 

extensor de cadeia, o poliuretano formado directamente da reacção do poliol com o diisocianato, 

geralmente tem propriedades mecânicas desfavoráveis.[1,3,4,7,8,9,11,12,13,14]
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I.2.2..2 - Agentes de ligação cruzada (crosslinkers)

Os agentes de ligação cruzada apresentam uma funcionalidade maior ou igual a três. Estes são 

usados  para  aumentar  o  número  de  ligações  covalentes  nos  poliuretanos  rígidos  como  as 

espumas rígidas e também nas semi-rígidas. Os agentes de cura são utilizados tanto na obtenção 

de poliuretanos pelo  processo  de uma etapa assim como pelo  processo  de pre-polímero.  As 

diaminas  aromáticas  são  as  mais  utilizadas  por  serem  menos  reactivas  que  as  alifáticas, 

resultando  num  tempo  de  cura  maior,  factor  importante  na  tecnologia  de  pre-polímeros.  Os 

segmentos rígidos da poliuréia formada apresentam grande densidade de ligações secundárias, 

que são responsáveis pelas melhores propriedades do poliuretano. [3,4,7,8,9,11,12,13,14]

I.2.2.3 – Aditivos

Os  aditivos  ou  agentes  auxiliares  actuam  no  controlo  da  velocidade  de  reacção  e  das 

características do produto final. Em relação ao controlo da velocidade, as reacções competitivas 

devem  ser  influenciadas  ou  controladas  através  da  adição  de  catalisadores  específicos.  Na 

produção das espumas, os processos da química coloidal são muito importantes, pelo que são 

necessários agentes de modificação de tensão superficial.

Ainda podem ser necessários agentes anti-envelhecimento, retardantes de chamas, pigmentos, 

cargas,  reforços,  desmoldantes,  corantes  e  biocidas,  entre  outros.  A seguir,  serão  abordados 

alguns aspectos dos aditivos mais usuais

Os surfactantes, ou estabilizadores de células, são responsáveis pela uniformização do 

tamanho  das  células  formadas  na  espuma.  Uma  concentração  abaixo  da  necessária 

produz células grandes e não uniformes, enquanto a quantidade apropriada produz células 

pequenas e uniformes.

O seu efeito  nas  propriedades mecânicas  é  pequeno,  em comparação com os outros 

componentes da formulação. 

Os  surfactantes,  geralmente,  constituem  até  2%  em  peso  da  composição.  Os  mais 

utilizados são os poli(dimetilsiloxanos), cuja estrutura e composição variam de acordo com 

as propriedades desejadas para a espuma.

A velocidade de reacção não é influenciada apenas pela temperatura de reacção entre as 

matérias-primas e pelas suas estruturas, mas também, pela presença de catalisadores, 

os  quais  também  podem  influenciar  os  parâmetros  de  processo.  Consequentemente, 

podem ocorrer alterações nas propriedades físicas do produto.

Uma grande variedade de catalisadores, pode ser usada para a reacção do isocianato 

com  a  água  e  com  os  polióis,  os  quais  podem  ser  aminas  terciárias  alifáticas  ou 

aromáticas  e  compostos  organometálicos.  Basicamente  o  catalisador  deve  ser 

suficientemente nucleofílico para estabilizar por ressonância o grupo isocianato.
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As  aminas  terciárias  são  os  catalisadores  mais  usados  na  produção  de  espuma  de 

poliuretano. 

O  mecanismo  de  catálise  envolve  a  doação  de  electrões  pelo  azoto  terciário  para  o 

carbono do grupo isocianato, formando um complexo intermediário. O efeito catalítico é 

aumentado  pela  basicidade  e  reduzido  pelo  impedimento  estereoquímico  do  azoto 

amínico. As espumas flexíveis expandidas com água são usualmente catalisadas por uma 

mistura  de  uma  ou  mais  aminas  terciárias  e  compostos  organometálicos.  A mistura 

catalítica é necessária para manter o balanço entre a reacção do isocianato com o poliol e 

com a água (libertando dióxido de carbono).

Os catalisadores organometálicos são usados para acelerar a reacção da formação do 

uretano.

Os mais utilizados são o octoato de estanho e dilaurato de dibutil estanho. O octoato de 

estanho é o mais usado em espumas flexíveis. Os catalisadores que originam radicais 

livres também podem ser utilizados, porém, não são de uso frequente. Também podem ser 

utilizadas misturas de catalisadores para sincronizar reacções.

Os catalisadores são normalmente incorporados no poliol e a sua proporção é, em geral, 

menor do que 5%, em massa do sistema.

Um agente de expansão é o aditivo responsável pela formação das células nas espumas. 

Os  mais  usados  actualmente  são  os  hidroclorofluorocarbonos  (HCFCs),  os 

hidrofluorocarbonos (HFCs), o dióxido de carbono líquido (CO2), a acetona e a água (a 

qual reage com o diisocianato para formar CO2).

À medida que a reacção de polimerização exotérmica acontece, a temperatura aumenta 

rapidamente e a mistura vai ficando cada vez mais viscosa e rígida, devido à formação do 

polímero.  Os agentes de expansão,  no início da reacção,  escapam da mistura  com o 

aumento da temperatura, porém, a partir de uma certa viscosidade, os gases misturados 

ou formados na reacção não conseguem escapar da mistura reagente, formando, então, 

as cavidades.

O tipo de agente de expansão utilizado influencia o tamanho e a quantidade das células 

da espuma. Estes são factores determinantes para a condutividade térmica e acústica do 

material,  além das  propriedades  mecânicas.  Em geral,  constituem de 0  até  50%,  em 

massa do sistema. [1,3,4,7,8,9,11,12,13,14]

1.2.2.4 - Isocianatos

A química envolvida na síntese de um poliuretano é baseada nas reacções do grupo isocianato. 

Este grupo reage com uma  grande variedade de compostos, assim como com ele mesmo, para a 

formação de dímeros, trímeros, carbodiimidas, entre outros. 

Na  produção  de  poliuretanos  usam-se  di-isocianatos  alifáticos  e  aromáticos.  Os  isocianatos 

alifáticos são consideravelmente menos reactivos e mais caros que os aromáticos, no entanto, os 

produtos resultantes são mais resistentes à oxidação por exposição à radiação UV e por essa 
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razão são usados em aplicações em que a conservação da cor é imprescindível. Além disso, a 

biocompatibilidade dos isocianatos alifáticos é superior pelo que se empregam na produção de 

poliuretanos com aplicações biomédicas.

A selecção do isocianato, de um modo geral, baseia-se nos seguintes factores: funcionalidade da 

molécula,  estrutura  química,  massa  molar,  reactividade  e  disponibilidade  do  composto  no 

mercado.  Os  isocianatos  mais  utilizados na síntese  de poliuretanos apresentam-se  na Tabela 

I.2.2..4.1.

De  entre  os  di-isocianatos  aromáticos,  o  2,4-toluenodiisocianato  (TDI)  e  o  4,4-

difenilmetanodiisocianato (MDI) são os mais usados na produção de pré-polímeros. De facto, o 

MDI (Figura I.2.2.4.1)  é usado em 62% dos poliuretanos actualmente produzidos.  O TDI está 

disponível comercialmente como uma combinação de dois isómeros, o 2,4-TDI e o 2,6-TDI nas 

proporções de 80/20 e 65/35, e permite obter pré-polímeros de menor viscosidade que o MDI. 

Além disso, uma das vantagens do MDI em relação ao TDI é a sua menor pressão de vapor e, 

consequentemente, menor toxicidade. [1,3,4,7,8,9,11,12,13,14]
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Tabela I.2.2.4.1 – Diisocianatos mais utilizados (retirado de 9) 

Figura I.2.2.4.1 – Estrutura química do MDI puro.(retirado de 8)

I.2.2.5 – Polióis

O termo “poliol” é a abreviatura para álcoois polifuncionais. Estes são compostos oligoméricos, ou 

não, di- ou poli-hidroxilados, os quais, ao lado dos isocianatos, são os componentes essenciais 

para a formação dos poliuretanos.

As características mais importantes desta classe de compostos são a funcionalidade e a massa 

molar. A funcionalidade pode variar de 1,8 a 4,0 e a massa molar dos polióis pode variar entre 200 

e 10000 daltons, dependendo da aplicação. 

As principais classes de polióis, as quais são utilizadas como referência para um dos métodos de 

classificação dos poliuretanos, são os polióis poliéteres, polióis poliésteres e polióis modificados. 
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Exemplos dos polióis mais utilizados são mostrados na Tabela I.2.2.5.1.

No presente estudo, verificou-se que os polióis apresentavam funcionalidade 2 ou 3 e eram todos 

poliéteres.

Os polióis mais utilizados na indústria produtora de poliuretanos são, maioritariamente, compostos 

por  monómeros  de  PO  e/ou  EO  e  poderão  ter  como  iniciadores  de  cadeia  a  glicerina,  o 

trimetilolpropano  e  o  polipropilenoglicol  (PPG).  A  Figura  I.2.2.5.1  ilustra  algumas  estruturas 

químicas possíveis dos compostos em estudo. [1,3,4,7,8,9,11,12,13,14]

                             a)                                                                            b)

Figura I.2.2.5.1 – Exemplo da estrutura de um diol  e de um triol:

 a) PPG com PO   b) glicerina com óxido EO. (retirado de 8)
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Tabela I.2.2.5.1 – Polióis mais utilizados.(retirado de 9)

Os  poliésteres mais  comuns  na  indústria  dos  poliuretanos  são  os  poliadipatos,  as 

policaprolactonas e os policarbonatos.

Devido às interacções moleculares entre os grupos éster e as ligações uretano, os poliuretanos 

(PU) obtidos usando poliésteres apresentam boas propriedades de tracção e elevada resistência à 

abrasão e flexão. Um dos seus principais inconvenientes é a sua baixa estabilidade hidrolítica, 

mais acentuada nos poliadipatos. 

Os poliuretanos obtidos com policarbonato têm propriedades mecânicas igualmente excelentes, 

além de uma resistência à hidrólise e oxidação superior e são usados na indústria de poliuretanos 

para produzir elastómeros de elevada prestação. 

Os principais tipos de polióis utilizados na produção de pré-polímeros são os poliéteres obtidos a 

partir  da  polimerização  de  óxido  de  etileno,  óxido  de  propileno  (Figura  I.2.2.5.2)  ou 

tetrahidrofurano. A funcionalidade do poliéter é controlada pelo tipo de iniciador que se utiliza na 

polimerização; para poliéteres difuncionais utiliza-se etilenoglicol ou propilenoglicol enquanto que 

para  poliéteres  trifuncionais  utiliza-se  o  glicerol  ou  o  trimetilolpropano  e  para  se  obterem 

funcionalidades superiores a 3, utiliza-se sorbitol.

Os  poliéteres  obtidos  utilizando  aminas  como  iniciadores  apresentam  uma  reactividade  mais 

elevada. [3,4,7,8,9,11,12,13,14]
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Figura I.2.2.5.2 - Polimerização do óxido de propileno.(retirado de 8)

Na polimerização do óxido de propileno obtêm-se grupos hidroxilo terminais secundários que são 

cerca de 3 vezes menos reactivos que os grupos primários. Daí que muitas vezes, posteriormente, 

se faça reagir o polioxipropileno com pequenas quantidades de etileno (5-20%) obtendo-se, deste 

modo,  uma  maior  percentagem  de  grupos  hidroxilo  primários  e,  consequentemente,  uma 

reactividade maior.

De facto,  é possível  ajustar  as  propriedades físicas dos poliéteres  controlando os parâmetros 

como o tipo e a funcionalidade do iniciador da reacção de polimerização, o grau de polimerização 

e a proporção entre óxido de etileno e propileno.

Os poliéteres obtidos podem ser desde líquidos pouco viscosos a materiais sólidos, com um peso 

molecular entre 200 a 20.000 g/mol.

Dependendo da aplicação a que se destinam, os poliéteres  têm uma caracterização diferente 

(Tabela I.2.2.5.3).

As espumas flexíveis convencionais fabricadas em bloco, em geral são produzidas por 

processos a quente utilizando poliol poliéter. Estas espumas, fabricadas com densidades 

entre 8 e 50 kg/m3, são empregadas principalmente em colchões e estofos. Normalmente, 

os polióis poliéteres usados são trifuncionais, obtidos a partir de glicerina e PO, possuem 

hidroxilas secundárias, número de OH entre 40 e 56 mg de KOH/g, pesos moleculares 

entre 4000 e 3000, e viscosidade em torno de 500 mPa.s. São também utilizados polióis 

poliéteres hidrofílicos, à base de PO com EO distribuído ao acaso na cadeia polimérica. 

As espumas de alta resiliência (HR) fabricadas com densidades entre 25 e 60 kg/m3, são 

mais  macias  que  as  convencionais  de  mesma densidade,  possuem maior  suporte  de 

carga  e  curva  de  tensão/deformação  típica,  semelhante  à  da  espuma  de  látex  de 

borracha. Na fabricação destas espumas são empregue poliéteres trióis reactivos, feitos 

com PO/EO, de peso molecular entre 4500 e 6000, com alto teor de hidroxilas primárias, e 

número de OH entre 28 e 38 mg de KOH/g.         
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As  espumas  flexíveis  viscoelásticas de  poliuretano  são  caracterizadas  pela  lenta  e 

gradual recuperação após compressão. Enquanto a maioria das propriedades físicas das 

espumas  viscoelásticas  são  semelhantes  às  propriedades  das  espumas  flexíveis 

convencionais, a sua resiliência é, porém, muito mais baixa, geralmente menor que 15%. 

Espumas flexíveis de poliuretano viscoelásticas, de elevada densidade e células finas com 

longos tempos de recuperação e excelente retenção da viscoelasticidade são produzidas 

usando um método que envolve a preparação de uma formulação específica que vai reagir 

acima da pressão atmosférica, na gama de 1,05 a 1,5 bar (absoluta).  Esta formulação 

envolve vários componentes tais como: MDI ou uma mistura específica de poliisocianatos 

com  uma  maior  composição  em  MDI  e  uma  mistura  específica  de  polióis  poliéter  e 

poliméricos. [1,3,4,7,8,9,11,12,13,14]

Tabela I.2.2.5.3 - Propriedades típicas de polióis poliéteres. (retirado de 3)

APLICAÇÃO
CASE1

ESPUMAS FLEXÍVEIS

CONVENCIONAL CONVENCIONAL HR

ESPUMAS RÍGIDAS

Composição propileno 
glicol + 

óxido de 
propileno

glicerina + óxidos 
de propileno e 

etileno

amina + óxido de 
propileno e 

etileno

trimetilolpropano 
+ óxidos de 
propileno e 

etileno

trimetilolpropano 
+ óxido de 
propileno

sacarose 
+ óxido 

de 
propileno

PM 2000  
100

3000  200 3750  200 4800  300 440  35 860   60

OH  (mg 
KOH/g)

56 ± 3 56 ± 3 60 ± 3 35 ± 2 380 ±  25 380 ± 25

Teor de OH 
(meq/g)

1,0 1,0 1,1 0,6 6,8 6,9

Funcionalidade 
média2

2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 5,8

Insaturação 
(meq/g)

< 0,04 0,04 < 0,04 < 0,05 < 0,005 < 0,005

Viscosidade a 
25oC (mPa.s)

250 – 
350

450 – 550 580 – 720 750 – 900 600 - 700 11000 – 
15000

Temp. de 
amolecimento 

(oC)

- 36 - 31 - 35 - 38 - 22 - 2

pH 6,5 – 8,0 6,5 – 8,0 8,6 – 9,6 6,5 – 8,0 6,0 – 7,5 6,5 – 8,0

Densidade, 
25oC (g/cm)

1,00 1,01 1,00 1,02 1,03 1,1

Os  polióis  modificados consistem  basicamente  em  poliéteres  contendo  outros  polímeros 

orgânicos  reticulados,  formando  uma dispersão  coloidal  estável.  Á  temperatura  ambiente  são 

líquidos  brancos de viscosidade elevada (2.500-6000 mPa.s).  Normalmente,  são  utilizados na 

produção de espumas flexíveis  e  semi-rígidas de alta  resiliência  e com elevada resistência  a 

esforços mecânicos. Existem dois tipos principais de polióis modificados, os polióis copoliméricos 

e  os  polióis  modificados  com  dispersões  de  ureia.  Os  primeiros  são  preparados  através  de 

polimerização radicalar do estireno e do acrilonitrilo na presença de um poliéter como o PPG.  Os 
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segundos consistem em poliéteres convencionais contendo partículas de poliureia resultantes da 

reacção  entre  o  TDI  e  uma  diamina  (hidrazina).  O  poliuretano-ureia  formado  actua  como 

estabilizante da dispersão da poliureia no poliéter. Na produção do polímero final, a poliureia reage 

com o isocianato aumentando o cruzamento da estrutura polimérica. [1,3,4,7,8,9,11,12,13,14]

I.2.3 – Propriedades das Espumas

As propriedades das espumas flexíveis dependem da estrutura química do poliol poliéter utilizado, 

como funcionalidade,  tamanho da cadeia  e  tipo  de  epóxido  empregado.  Os polióis  poliéteres 

normalmente têm funcionalidade entre 2 e 3, peso molecular entre 3000 e 6000, correspondendo a 

pesos equivalentes entre 1000 e 2000, e são obtidos pela reacção de um triol (ex. glicerina) com 

PO e EO. Os polióis poliéteres produzidos com PO são os mais utilizados. A quantidade e posição 

de  EO na  cadeia  do  poliol  tem  grande  influência  nas  suas  propriedades,  e  este  pode  estar 

distribuído ao acaso, ou em blocos. O teor de EO presente nos polióis poliéteres varia entre 5% e 

15% e o aumento do teor de EO resulta em maior hidrofilicidade do poliol. 

As propriedades das espumas podem ser controladas pela escolha das matérias primas, bem 

como dos equipamentos, e condições de processo utilizadas.

A  dureza (rigidez  ou  suporte  de  carga)  é  determinada  através  de  testes,  como  a  força  de 

endentação (IFD), ou a resistência à compressão (CFD). No IFD é medida a força exercida, por 

um endentador circular, e, no CFD a tensão exercida por um prato que excede o tamanho do bloco 

padrão, em reentrâncias de 25, 40 e 65% . A endentação de 65% é comparável à força exercida 

por um adulto sentado. 

Índice - O método mais comum para o ajuste da rigidez é pelo índice do isocianato, pois 

este representa a quantidade de grupos -NCO que estarão disponíveis para a reticulação. 

Em  geral,  a  elevação  do  índice  aumenta  a  dureza,  e  diminui  a  tracção,  rasgo  e  o 

alongamento. 

Poliol polimérico - O aumento da dureza da espuma pode ser obtido através do uso de 

polióis poliméricos com diferentes teores de sólidos. Aumentando-se a percentagem de 

sólidos numa formulação obtemos uma espuma com maior dureza, porém pode ocorrer 

perda de propriedades como redução da resistência à fadiga, do alongamento e aumento 

da deformação permanente. 

Cargas - O uso de cargas minerais aumenta a dureza e dá à espuma uma aparência de 

melhor  qualidade,  porém causa diminuição em propriedades como: tensão de ruptura, 

alongamento, resistência ao rasgo e à fadiga. 

Endurecedores - Para aumentar a dureza da espuma através do aumento do teor de 

ligações cruzadas, podemos também usar endurecedores de espuma, que são polióis de 
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elevada funcionalidade, miscíveis com o poliol convencional, possuindo uma viscosidade 

em torno de 1000 cP e teor de OH de 150 mg de KOH/g. 

Variação  do teor  de  água - Numa determinada  pressão,  a  densidade  da  espuma é 

controlada pela quantidade de água e agentes de expansão auxiliares (AEA). No entanto, 

na reacção de expansão da água com o isocianato, com libertação de dióxido de carbono, 

formam-se estruturas rígidas de poliuréia, que contribuem para o aumento da dureza da 

espuma. Este aumento da rigidez molecular é a explicação para a pequena variação nas 

propriedades de suporte de carga (dureza) quando se reduz a densidade, em espumas 

expandidas com água. De acordo com a densidade desejada podem ser empregues de 

1,5 a 6 partes em peso de água por cem partes em peso do poliol. Porém, por questões 

de segurança não são recomendados teores acima de 4,6 partes de água como único 

agente de expansão. O aumento do teor de água na formulação irá diminuir a densidade 

da  espuma e,  devido  à  formação  de  poliuréia,  aumentar  a  dureza,  o  alongamento,  e 

resistências à tração e ao rasgo. 

Uso de agentes de expansão auxiliares (AEA) - Para diminuir a densidade e a dureza 

das espumas flexíveis podem ser utilizados AEA. Estes são volatilizados pelo calor  da 

reacção,  diminuindo os riscos de incêndio,  e  como não formam segmentos rígidos de 

poliuréia não aumentam a dureza da espuma. O aumento do teor de AEA na formulação 

acarreta  diminuições da densidade,  dureza,  alongamento e resistências  à tração e ao 

rasgo. 

Amaciantes da espuma - Outra forma, para a produção de espumas de baixa densidade, 

moles e hiper moles, sem o uso de AEAs, consiste em utilizar amaciantes de espuma, que 

são polióis poliéteres reactivos com alto teor de EO e maior PM (4500). Isto causa uma 

maior  solubilidade  da  água  na  massa  reagente,  diminuindo  a  existência  de  fases 

heterogéneas com grande concentração de água, pelo que ocorre uma maior reacção da 

água com o isocianato formando esferas de poliuréia, diminuindo desta forma a dureza da 

espuma. 

Variação da pressão de espumação - Quando se faz, para a mesma formulação, um 

aumento da pressão durante a espumação obtém-se uma espuma com maior densidade, 

da mesma forma que a redução diminui a densidade da espuma. Nas espumas flexíveis, a 

utilização de água, como agente de expansão forma poliuréia, resultando no aumento da 

dureza, alongamento, resistência à tração e ao rasgo. As espumas de alta densidade, que 

são  fabricadas  com  pequeno  teor  de  água  na  formulação,  possuêm  menor  teor  de 

segmentos rígidos de poliuréia, o que pode resultar em menores propriedades. Espumas 

com alta densidade, maior dureza, alongamento e resistência ao rasgo e à tração, podem 

ser obtidas com utilização de água para a formação de poliuréia e aumento da pressão 

durante a espumação,  para evitar  a diminuição da densidade. Desta forma é possível 

substituir o uso de polióis poliméricos na fabricação de espumas com alta resiliência e alto 
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suporte de carga, resultando no aumento da resistência ao rasgo e a tração. A diminuição 

da  pressão  durante  o  processo  resulta  na  obtenção  de  espumas  com  menores 

densidades, e esta é uma forma para a obtenção de espumas moles e hiper moles, sem o 

uso de AEA's. 

O tamanho e homogeneidade das células têm um efeito importante nas propriedades físicas da 

espuma. A dureza da espuma pode variar até 15% com o tamanho das células, e cresce com o 

aumento do tamanho das células. O tamanho das células também influencia a tensão de ruptura e 

o  alongamento,  sendo  que  as  espumas  com  células  menores  apresentam  maiores  valores. 

Espumas com células pequenas e heterogéneas são ligeiramente mais macias que aquelas com 

tamanho uniforme e apresentam uma curva tensão/deformação mais linear. Esta é a razão pela 

qual se injecta excesso de ar na mistura reagente durante o fabrico de espumas de alta resiliência. 

O aumento  da  quantidade  de  silicone  e  da  velocidade  de  agitação  resulta  na  diminuição  do 

tamanho das células  e  no aumento do seu número.  No entanto,  o  excesso de silicone pode 

dificultar a abertura das células, enquanto uma velocidade elevada de agitação pode ocasionar 

nucleação excessiva durante a mistura, tornando as células demasiado delgadas, na etapa de 

crescimento, podendo causar coalescência e aparecimento de rasgos.

Para a obtenção de espumas com alta  resiliência  são usados polióis poliéteres de maior peso 

molecular, entre 4500 e 6000, feitos com óxidos de PO/EO, com alto teor de hidroxilas primárias e 

número de OH entre 28 e 38 mg de KOH/g. Ao contrário, as espumas viscoelásticas são aquelas 

que possuem baixa resiliência (<20%) e retorno lento após a aplicação de tensão, sendo utilizadas 

em aplicações médicas como colchões hospitalares, devido ao toque suave, redução de pontos de 

tensão na pele do paciente, além de boas propriedades de absorção de sons e vibrações. 

Para  diminuir  a  velocidade  de  recuperação  da  espuma,  é  necessário  aumentar  as  forças 

restritivas,  resultantes da combinação da viscosidade interna com as pontes de hidrogénio.  À 

temperatura ambiente, a viscosidade interna pode ser aumentada pelo aumento da temperatura 

de transição vítrea do segmento flexível, o que é obtido pela utilização de polióis com menor peso 

equivalente  (maior  teor  de  hidroxilas),  juntamente  com os  convencionais.  O  enrijecimento  da 

espuma causado pela utilização de polióis de maior teor de hidroxilas pode ser compensado pela 

diminuição do índice. O uso de abridores de células é importante devido à tendência de formação 

de células fechadas. 

I.2.3.1 - Propriedades de tensão

As propriedades de tensão de ruptura, alongamento e rasgo das espumas flexíveis são superiores 

às requeridas na maioria das aplicações. O aumento do teor de água na formulação resulta em 

maior formação de poliuréia e em melhores propriedades de tensão, e em geral a elevação do 

índice diminui a tração, rasgo e o alongamento. 
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As espumas flexíveis de poliuretano têm temperaturas baixas de transição vítrea, entre   -35 a 

-55ºC, dependendo do tipo de poliol  utilizado,e são viscoelásticas nas temperaturas usuais de 

utilização.  Os  testes  de  taxa  de  deformação  permanente são  testes  de  escoamento  sob 

deformações constantes, sendo o teste padrão, conduzido a 50, 75, 90% por 22h a 70ºC. Este 

pode também ser usado para determinar o tempo de cura, pois a espuma, ao estar comprimida, 

antes de todas as reações estarem completas, formará ligações cruzadas, e apresentará altas 

taxas  de  deformação.  Assim,  o  escoamento  macromolecular  é  dificultado  pela  existência  de 

ligações  cruzadas,  e  desta  forma  a  elevação  do  índice  ou  utilização  de  poliol  com  maior 

funcionalidade irão aumentar o teor de ligações cruzadas e diminuir a deformação permanente.

Os testes de fadiga dinâmica foram desenvolvidos para prever o desempenho ao deitar e sentar, 

pela aplicação de uma carga alternante, com um endentador. A fadiga é usualmente descrita como 

a perda de suporte de carga ou espessura em função do tempo de uso. Estudos indicam que o 

aumento do teor de água na formulação resulta em maior perda de suporte de carga, atribuída ao 

maior teor de poliuréia e mais ligações de hidrogénio.

É bastante conhecido o  efeito das condições climáticas durante a produção e armazenagem, 

nas propriedades físicas das espumas de PU.  Uma pressão atmosférica mais  elevada leva à 

obtenção  de  espuma  com  maior  densidade  e  deverão  ser  feitas  correcções  na  formulação, 

nomeadamente  no  aumento  do  teor  de  catalisador  de  expansão.  Além  disso,  a  humidade 

influencia a dureza da espuma. Após a produção do bloco da espuma, ocorrem as reacções de 

reticulação com a formação de ligações cruzadas alofanato e biureto. Estas reações consomem o 

excesso de isocianato usado na formulação. Uma humidade atmosférica elevada faz com que a 

reação do excesso de isocianato se dê com a humidade do ar,  diminuindo o teor de ligações 

cruzadas e a dureza. A luz solar pode causar problemas de amarelecimento da espuma, mais ou 

menos rapidamente dependendo da intensidade da radiação. Este amarelecimento é originado 

pela oxidação dos grupos nas macromoléculas que contêm átomos de azoto, com a formação de 

derivados  coloridos.  O  amarelecimento  é  directamente  proporcional  ao  índice  utilizado  e 

inversamente  à  densidade  da  espuma.  Na  prática,  nenhuma  influência  negativa  do 

amarelecimento se reflecte nas propriedades da espuma, no entanto, para minimizar o problema 

do amarelecimento da espuma pode-se empregar isocianatos alifáticos.

A resistência da espuma ao fogo é um requisito em várias aplicações, e pode ser obtida pelo uso 

de retardantes de chama. Os mais utilizados são os fosfatos ésteres clorados, parafinas cloradas, 

e  melamina  em  pó.  Todavia,  a  incorporação  pode  acarretar  problemas  como:  aumentar  a 

possibilidade de queima em certas formulações; aumentar a quantidade de fumo ou queima; e 

causar problemas de processamento, especialmente com os retardantes reactivos. Os retardantes 

de  chama  alifáticos  clorados  e/ou  os  ésteres  fosfatos  são  os  mais  susceptíveis  de  causar 

descoloração  e  frequentemente  usam-se  anti-oxidantes  para  minimizar  este  efeito.  Os 

halogenetos de arila, particularmente os brometos aromáticos, são termicamente mais estáveis, e 

causam menos descoloração.
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I.2.3.2 - Propriedades acústicas

A predominância da estrutura de células abertas, a relativa baixa resistência à passagem do ar e 

as propriedades elásticas tornam as espumas de PU especialmente adequadas ao isolamento 

acústico.  A energia sonora é absorvida, principalmente,  pela  fricção do ar  em movimento nos 

poros interconectados e, em menor grau, por um processo de relaxação da rede polimérica em 

vibração.

As espumas de baixa densidade permitem maior penetração das ondas sonoras e minimizam a 

reflexão na superfície da espuma. A eficiência de absorção do som aumenta com o aumento da 

espessura e da área da espuma.

Em algumas  aplicações,  como  embalagem  e  vestuário,  é  necessário  minimizar  a  resistência 

eléctrica da espuma de forma a reduzir a formação de energia estática. Normalmente isto é feito 

com a adição de aditivos tais como os sais metálicos ionizáveis, os sais de ácidos carboxílicos, os 

ésteres fosfatos ou a mistura deles. 

I.2.3.3 – Espumas Flexíveis Viscoelásticas

Várias  abordagens  de  síntese  têm  sido  usadas  para  produzir  espumas  viscoelásticas.  As 

formulações  têm sido  alteradas  na  quantidade  e  tipo  de  polióis,  poliisocianatos,  surfactantes, 

catalisadores, endurecedores ou outros componentes de modo a conseguir espumas com baixa 

resiliência, boa maciez e as características de processamento correctas. 

A maioria das espumas flexíveis viscoelásticas de poliuretano são produzidas com um baixo índice 

de isocianato, normalmente menor que 90, e o aumento do índice torna dificil conseguir a maciez 

necessária. Infelizemente, formulações com baixo índice são extremamente sensíveis a pequenas 

alterações na quantidade de catalisador e surfactante e, portanto, as condições de processamento 

são muito estreitas e são necessários silicones especiais (caros) para evitar o encolhimento ou o 

colapso da espuma. 

Todas  as  espumas  de  poliuretanos  sofrem  uma  transição  do  estado  rígido  para  um  estado 

borracha,  durante  esta  transição  a  espuma  é  viscoelástica.  Para  obter  um  comportamento 

viscoelástico  numa  espuma  de  poliuretano  para  aplicações  à  temperatura  ambiente,  uma 

abordagem  possível  será  mudar  a  temperatura  de  transição  para  uma  temperatura  perto  da 

temperatura  ambiente.  Para  tal  poder-se-á  utilizar  um  poliol  de  baixo  peso  molecular  em 

combinação com um isocianato de baixo índice. No entanto, o índice baixo do isocianato pode 

originar uma espuma com pouca resistência à fadiga. Para compensar esta fraca resistência, a 

tendência da indústria tem sido aumentar a densidade da espuma resultante. Mesmo assim, uma 

densidade elevada pode causar dificuldades processuais significativas, uma vez que, atingir uma 
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densidade mais elevada, nos processos convencionais de uma espuma faz-se, normalmente, à 

custa  de  baixar  a  composição  em  água,  o  que  conduz  a  uma  menor  formação  de  ureia  e 

subsequentemente a baixa permeabilidade e mesmo encolhimento.

Os métodos mais efectivos para atingir propriedades viscoelásticas em poliuretanos envolvem a 

interferência na separação de fases dos segmentos dos polímeros. Alguns métodos específicos 

que têm sido usados incluem elevado crosslinking, redução do peso equivalente do percursor do 

segmento  macio,  uso de misturas  compreendendo pesos moleculares baixos,  médios e altos, 

adição de elevados níveis de plastificantes, de endurecedores particulados e várias combinações 

destes métodos.

Qualquer um dos métodos tem desvantagens, especialmente quando são necessários materiais 

relativamente suaves.

 O crossliking em excesso pode reduzir severamente importantes propriedades mecânicas como a 

enlogação,  resistência  ao  atrito  e  força  de  tensão.  Também  pode  causar  elevada 

compressibilidade e elevada dureza, ambas indesejáveis.

A redução do comprimento das cadeias activas elásticas e o uso de misturas de polióis  com 

baixo,  médio  ou  alto  peso  molecular  equivalente  pode  também  causar  compressibilidade 

excessiva.

Finalmente, o uso de elevados níveis de plastificantes ou endurecedores também influencia as 

propriedades mecânicas relacionadas com a força,  como a força de tensão e a resistência à 

pressão.

As cargas de endurecedores muito elevadas podem resultar numa dureza e pesos excessivos.

Os plastificantes, quando usados a níveis extremos, podem migrar e causar manchas assim como 

problemas de toxicidade e odor.

Desde modo, existe uma necessidade na indústria para melhorar a produção dos poliuretanos 

viscoelásticos  macios  e  também semi-rígidos  que  sejam reactivamente  processáveis,  tenham 

baixa compressibilidade,  boas  propriedades  de enlongação e força  e  que  não necessitem de 

elevadas cargas de plastificantes e endurecedores.[1,3,12,14]

Formulação do poliol na espuma viscoelástica

Relativamente aos polióis que dão origem a espumas viscoelásticas, é desejável utilizar um poliol 

viscoelástico. Estes são caracterizados por terem um número de OH elevado, acima de 120, e têm 

tendência a produzir poliuretanos com blocos de cadeia curta com uma temperatura de transição 

perto da temperatura ambiente. 

Os  poliéteres  preferidos  são  os  polióis  polioxialquilo,  particularmente  os  polioxietilenoglicóis, 

polioxopropilenoglicóis lineares e ramificados e os seus copolímeros.

Normalmente, a formulação do composto que reage com o isocianato (Tabela I.2.3.3.1.), o poliol, 

não é apenas um único poliol mas uma mistura de vários polióis. Esta mistura, além dos polióis 

que já  foram referidos como preferidos,  também  poderá  incluir  polióis  poliméricos.  Exemplos 

deste tipo de polióis são o poliol poliéter de polioxiproplileno ou de polioxipropileno/etileno no qual 
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está disperso poliestireno/acrilonitrilo ou poliureia ou sólidos poliméricos. Os sólidos aumentam a 

dureza e a força mecânica da espuma resultante.[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27]
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Tabela I.2.3.3.1 – Exemplos de formulações para o composto que reage com o isocianato na produção de espumas viscoelásticas.

Formulação 1[26] Formulação 2[20] Formulação 3[24] Formulação 4[25] 

Poliól Poliéter 

Convencional  % (w/w) 

50-90 Poliéter polimerizado com EO 

% (w/w) 

30 - 70 Poliol Poliéter copolímero de 

PO e EO  % (w/w) 

30 - 85 Poliol Poliéter copolímero de EO e 

PO com EO no final da cadeia 

f 2,7 – 3,3 2 - 4  2 - 6   

nº OH  (mg KOH/g) 120 – 220 200 - 750    20 - 200 

PM (g/mol)  400 - 1500     

% EO 40 > 70  >50  >50 

% OH primários  >50     

Poliol Polimérico 

% (w/w) 

10 - 50 Poliol polimerizado com PO ou TO ou PO e TO 

e com EO no final das cadeias  % (w/w) 

70 - 30 Poliol Poliéter copolímero de 

EO e PO  % (w/w) 

5 - 50 Poliol Poliéter 

f 2,5 - 3 2 - 4  2 - 6   

nº de OH (mg KOH/g) 25 - 50 200 - 750    20 - 60 

PM (g/mol)  400 - 1500     

% EO  < 30  20 - 50  20 

%OH primários  < 10  > 50   

estireno/acrilonitrilo 70:30      

    Poliol Poliéter copolímero de 

EO e PO  % (w/w) 

2 - 30 Extensor de cadeia 

f    2 - 6   

nº OH (mg KOH/g)       

PM (g/mol)      <1000 

% EO    10 - 20   

%OH primários    >50   

    Polioxialquilenoglicol 0 - 50  

PM (g/mol)    100 - 1200   

    Polioxialquilenoglicol 1 - 20  

PM (g/mol)    >120   
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I.2.4 – Polióis utilizados nas Espumas

Os polióis utilizados na produção de poliuretanos estão divididos, do ponto de vista estrutural, em 

dois grupos. 

No  primeiro  grupo,  estão  os  polióis  de  baixo  peso  molecular  (MW),  tendo  um  MW  unitário  e 

concreto,  como:  propilenoglicol,  etilenoglicol,  dipropilenoglicol,  dietilenoglicol,  1,4  –  butanodiol, 

neopentilglicol, trietanolamina, glicerol, etc. Estes polióis são usados actualmente no fabrico de 

poliuretanos como extensores de cadeia (polióis com dois grupos OH/mol designados de dióis) ou 

como crosslinkers (polióis com mais de dois grupos OH/mol como trióis, tetraóis, etc.)

O segundo grupo  de  polióis  contém polímeros  de baixo  MW (oligómeros com um máximo de 

10.000 daltons) com grupos hidroxilo terminais, designados de oligo-polióis, caracterizados por um 

peso molecular médio e tendo uma distribuição do peso molecular (MWD) de espécies hómologas.

Como  já  foi  referido,  dentro  dos  polióis  mais  utilizados  no  fabrico  dos  poliuretanos  os  mais 

importantes são os poliéteres os quais são obtidos pela polimerização dos óxidos de propileno, 

etileno e butileno. De entre a variedade dos poliéteres, os mais usados são derivados do PPG e 

co-polímeros de PPG/PEG.

Os polióis poliméricos são usados em espumas flexíveis de alta resiliência.

Os poliéteres para os poliuretanos elásticos são polímeros de baixo peso molecular, com grupos 

hidroxilo terminais, caracterizados pela unidade de repetição geral:

                                              H-[-O-R-]n-O-H                     R = grupo alquilo

Os epóxidos mais importantes usados na síntese dos oligo poliéteres são, como já foi referido, o 

PO, EO e o óxido de butileno (TO).

Os  iniciadores  usados  frequentemente  (Tabela  I.2.4.1)  na  síntese  de  oligo  poliéteres  para 

poliuretanos elásticos possuem geralmente 2-3 grupos OH/mol.[15,16,17,18,]

Tabela I.2.4.1 – Exemplos de iniciadores usados na síntese de oligo-poliéteres.[15]

Iniciador f Estrutura PM (g/mol) OH (mg KOH/g) 
água 2 HOH 18 6233,3 

Etileno glicol 2 OHCH2CH2OH 62 1807,9 
Dietileno glicol 2 OHCH2CH2OCH2CH2OH 106 1057,4 

1,2 Propileno glicol 2 HOCH2CHOH 
         CH3 

76,1 1474,6 

Dipropileno glicol 2 HOCH2CHOCH2CHOH 
         CH3        CH3 

134,2 836,3 

Glicerina 3 HOCH2CH(CH2)4OH 
                                  OH 

92 1829 

Trimetilol propano 3 CH3CH2C(CH2OH)3 134,2 1254,1 

 

A reacção  de  polimerização  de  um poliol  com o  PPG (Figura  I.2.4.1) conduz  à  formação  de 

poliéteres  dióis;  cada  grupo  hidroxilo  gera  uma  cadeia  poliéter  com  terminação  num  grupo 

hidroxilo.
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Se o poliol for o 1,2 propilenoglicol (iniciador) então a molécula que se obtém no final é:

    

Figura I.2.4.1 – Representação da estrutura química de um poliéter diol.(adaptado de 15)

Se  se  usarem  iniciadores  trifuncionais  como  o  glicerol  (Figura  I.2.4.2)  ou  o  trimetilolpropano 

(Figura I.2.4.3) como iniciadores da polimerização formam-se trióis poliéter tipo estrela:

Glicerol + 3n PO = poliéter triol

Figura I.2.4.2 – Representação da estrutura química de um poliéter triol polimerizado a partir de 
glicerol.(adaptado de 15)

Trimetilolpropano + 3n PO

Figura I.2.4.3 - Representação da estrutura química de um poliéter triol polimerizado a partir de 
trimetiolopropano.(adaptado de 15)
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Na polimerização aniónica existe formação de poliéter monóis indesejáveis como consequência de 

reacções secundárias que resultam num poliéter monol com uma dupla ligação terminal.

Pode-se concluir que, os poliéteres trióis obtidos por polimerização aniónica do PO, iniciada pelo 

glicerol,  consiste  em 4 espécies:  poliéter  trióis  (resultado  da  reacção  do PO com o  glicerol); 

poliéter dióis (resultado da reacção do PO com água das matérias-primas); poliéter monóis (tipo 

éter alílico e éter propenil).

Os  poliéteres  obtidos  pela  polimerização  aniónica  do  PO  iniciada  pelo  glicerol  não  são 

trifuncionais, tendo uma funcionalidade mais baixa que 3, mas normalmente na gama 2 < f < 3. Os 

dióis e os monóis diminuem a funcionalidade.

Ao  usar-se  dois  monómeros  diferentes,  como  o  PO  e  o  EO,  é  possível  obter  uma  grande 

variedade de polióis poliéter (Figura I.2.4.4): homopolímeros de PO, copolímeros em bloco de PO 

e EO (com bloco EO terminal ou interno) ou copolímeros alternados (heteropoliéteres) de PO e 

EO, dióis ou trióis de diferentes Mw.[15,16,17,18]
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Homopolímeros de PO

Copolímeros em bloco de PO e EO
Com bloco poli-EO terminal Com bloco poli-EO interno

HO -           -                                        -        - OH

Poliéter diol (PM = 2000 – 4000)

HO- - - -OH
Poliéter dióis (PM= 2000 – 4000)

- O -  -   - OH

- O -  -   - OH

- O -  -   - OH
Poliéteres trióis (PM = 3000-3600)

-O- - - -OH

-O- - - -OH

-O- - -  -OH
Poliéter trióis (PM = 3000 – 6000)

-O- - -OH

-O- - -OH

-O- - -OH
Poliéter trióis com bloco poli EO ligado ao 

iniciador (PM = 3000 – 3600)

Copolímeros alternados de PO e EO

HO-          -OH
Poliéter dióis copolímeros alternados PO-EO (PM= 2000 – 4000)

- O -             - OH

- O -             - OH

- O -             - OH
Poliéteres trióis copolímeros alternados de PO-EO (PM=3000 – 4000)

Figura I.2.4.4 – Esquemas das várias hipóteses de organização das moléculas constituintes de um poliéter 

na estrutura deste.(adaptado de 15)

A reacção de polimerização de PO iniciada pelos grupos hidroxilo do glicerol é uma substituição 

nucleófila de segunda ordem. Como consequência imediata,  os grupos hidroxilo terminais são 

predominantemente secundários.

No entanto, a reactividade dos polioxialquiloglicóis, depende do teor de hidroxilas primárias. Os 

mais  reactivos,  com  90%  de  hidroxilas  primárias,  são  utilizados  nos  sistemas  como  os  das 
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espumas  moldadas  de  poliuretano  preparadas  a  frio.  Os  que  são  obtidos  somente  com  PO 

possuem 95% de hidroxilas secundárias, menos reactivas (Figura I.2.4.5).[15,16,17,18]

    

Figura I.2.4.5 – Representação da estrutura química de um hidroxilo primário e de um hidroxilo 

secundário.(adaptado de 15)

 

 A microestrutura da cadeia é predominantemente head-to-tail (H-T) (Figura I.2.4.6).

Figura I.2.4.6 – Representação esquemática da cadeia em head-to-tail.(adaptado de 15)

Para a obtenção de hidroxilas primárias, mais reactivas, na etapa final da polimerização faz-se a 

reacção  com  EO.  Os  copolímeros  de  PO/EO,  levam  à  obtenção  de  espumas  flexíveis  mais 

macias, devido a maior solubilidade da água com o isocianato formando as macrofases rígidas de 

poliuréia. Normalmente o bloco de EO representa menos de 20% da cadeia polimérica.

Na prática,  a síntese de co-poliéteres alternados de PO-EO é muito semelhante à síntese de 

homopolímeros poliéter de PO, com a diferença que o iniciador é o glicerol e é feito reagir com 

uma mistura homogénea de PO-EO, contendo cerca de 10-15%, em vez de PO sozinho.

Os polióis poliéter têm unidades EO (unidades minoritárias) e unidades PO (unidades maioritárias) 

aleatoriamente distribuídas nas cadeias poliéter.

Estes polióis copoliéteres alternados PO-EO são considerados internamente activados, os que 

possuêm unidades de EO internas, têm predominantemente grupos hidroxilo secundários.

Na copolimerização alternada de PO e EO ocorrem quatro reacções importantes que resultam 

nos compostos da Figura I.2.4.7. [15,16,17,18]
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Figura I.2.4.7 – Compostos resultantes da copolimerização alternada de PO e EO.(adaptado de 15)

I.2.5 – Caracterização de Polióis

Independentemente  da  estrutura  química  da  cadeia  oligomérica,  os  oligo-polióis  possuem 

características gerais  tais  como: número de grupos hidroxilo (nº OH);  percentagem de grupos 

hidroxilo  (%OH); funcionalidade (f); peso molecular (Mw); distribuição do peso molecular (DPM); 

peso equivalente (E); composição em água (%água); composição de grupos hidroxilos primários 

(%OH primários) e número de ácidos (nº Acidos).[15]

I.2.5.1 - Número de grupos hidroxilo

O número  de grupos  hidroxilo  é  definido  como o  valor  quantitativo  da  quantidade  de grupos 

hidroxilo disponíveis para reacção com o isocianato.

O número de grupos hidroxilo (ou índice de hidroxilas) é expresso em mg de KOH equivalente a 1 

g da amostra (mg KOH/g).

A equação 1 é uma equação fundamental na química dos oligo polióis tendo várias aplicações 

práticas. O peso molecular médio, PM de um oligo poliol é facilmente calculado por esta fórmula, 

se se conhecerem a funcionalidade f, e o número de grupos OH: [15]

                                                              PM = f x 56100/ OH                                                          (1)

OH = número de grupos OH do oligo poliol em mg KOH/g;

PM  = peso molecular médio (g/mol)

f = funcionalidade

I.2.5.2 - Percentagem de OH
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A percentagem de OH é definida como a percentagem gravimétrica de todos os grupos hidroxilo 

na molécula do oligo poliol[15]:

                                                            %OH = OH/33                                                                      (2)

I.2.5.3 – Funcionalidade

A funcionalidade define-se como o número de grupos hidroxilo/molécula de oligo-poliol. [15] 

I.2.5.4 - Peso Molecular e Distribuição do Peso molecular

A distribuição  do  peso  molecular  (DPM)  é  uma  característica  importante  dos  oligo  poliois, 

diferenciando-os dos polióis de baixo peso molecular.

A DPM  (Equação 4) é dada pela razão entre a média pesada do peso molecular (Mw) e o Mn, 

sendo os dois determinados por cromatografia de permeação de gel (CPG).

 

                                                                    DPM = Mw/Mn                                                                (3)

Regra geral, os oligo polióis obtidos por polimerização aniónica ou catiónica têm uma distribuição 

estreita  (DPM =  1,05  –  1,3)  enquanto  os oligo polióis  obtidos por  poli-condensação têm uma 

distribuição larga (DPM = 2,5 – 2,8). [15]

I.2.5.5 - Peso Equivalente 

 O  peso  equivalente  de  um  oligopoliól  é  definido  pelo  peso  molecular  dividido  pela  sua 

funcionalidade:

                                                                  E = M/f = 56100/OH                                                      (4)

A equação 5 é muito conveniente para o uso prático uma vez que não depende da funcionalidade, 

a qual é difícil de determinar. [15]

I.2.5.6 - Composição em Água

A composição em água é expressa como a percentagem de água livre, não ligada quimicamente 

no oligo poliol.

Regra geral, a composição em água aceitável na maioria dos oligo polióis está entre 0,05-0,1%.[15]

I.2.5.7 - Composição em grupos de hidroxilo (OH) primários
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Os grupos OH terminais nos oligo-polióis de poliuretanos são apenas primários ou secundários. 

Os grupos OH primários são 3 a 3,3 vezes mais reactivos que os secundários e portanto, como 

consequência imediata, os oligo-polióis contendo grupos OH primários são mais reactivos. Esta é 

uma importante característica uma vez que permite determinar a potencial reactividade com os 

isocianatos. [15]

I.2.5.8 - Número de ácidos

O número de ácidos  é a quantidade de grupos ácidos num oligo poliol. Este número é expresso 

no número de mg de KOH requerida para neutralizar a acidez de 1g de amostra.

O número de ácidos é importante para corrigir o valor do número de grupos hidroxilo, de modo a 

obter-se o valor real de OH (para uma boa correcção do valor de OH, adiciona-se o número de 

ácidos ao valor determinado de OH).

Para a maioria dos oligo polióis, a acidez máxima aceite é à volta de 0,05 – 0,1 mg KOH/g.

    

E  ainda  à  que  ter  em conta  o  grau  de  insaturação,  a  composição  em óxido  de  etileno  e  a 

existência de copolímeros PO-EO. [15]

Além  destas,  os  polióis  possuem  ainda  características  específicas  que  determinam  as 

propriedades das espumas de poliuretano e a sua utilização e que são:  peso molecular  (Mw); 

rigidez da cadeia e crosslinking.

I.2.5.9 - Peso Molecular (Mw)

Nos  polímeros  com  ligações  cruzadas  (maioria  dos  poliuretanos,  por  exemplo,  espumas  de 

poliuretano flexíveis, semi-flexíveis e rígidas), os quais têm um Mw praticamente infinito, considera-

se o peso molecular entre os pontos de ramificação (Mc). O valor de Mc depende fortemente da 

estrutura do oligopoliol.

O Mw de oligopolióis está normalmente na gama dos 400 a 6500 daltons e esta característica tem 

um importante efeito nas propriedades dos poliuretanos.

Se um poliol tem um baixo Mw dá origem a um poliuretano rígido; se, pelo contrário, um poliol tem 

um  elevado  Mw dá  origem  a  um  poliuretano  elástico,  flexível.  Mw intermédios  conduzem  a 

estruturas semi-rígidas ou semi-flexíveis de poliuretanos.

Assim,  a  partir  de  poliéteres  dióis  de  elevado  Mw (1000-4000  daltons),  pela  reacção  com 

diisocianatos,  obtêm-se  poliuretanos  lineares  de  elevado  Mw,  sem  crosslinking,  com  elevada 

elasticidade (elastómeros,  fibras spandex e alguns adesivos ).  A partir  de poliéteres ou polióis 

poliméricos  trióis  de  elevado  Mw ou  oligo-polióis  com  baixa  ramificação  (3000-6500  daltons), 

obtêm-se  poliuretanos  elásticos  com  baixo  grau  de  crosslinking (espumas  flexíveis  e  semi-
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flexíveis).  Finalmente,  a  partir  de  oligo-polióis  poliéter  com  baixo  Mw (400-1000)  obtêm-se 

poliuretanos rígidos (espumas rígidas).[28]

I.2.5.10 - Rigidez da cadeia

Ligações flexíveis (como as ligações éter),  as quais permitem flexibilidade molecular  devido à 

rotação livre em torno das ligações, favorecem a maciez, elasticidade, baixos pontos de fusão e 

baixas temperaturas de transição vítrea (Tg). [28]

I.2.5.11 - Ligações cruzadas (Crosslinking)

A existência  de  crosslinking nos poliuretanos conduz à  diminuição da mobilidade molecular  e 

flexibilidade e causa o aumento da rigidez. 

O grau de crosslinking depende da funcionalidade dos oligo-polióis e do Mw.

Para fazer a caracterização de um poliol recorrem-se a várias técnicas, nomeadamente, 1HRMN, 
13CRMN, FTIR e GPC . As tabelas I.2.5.1 e I.2.5.2 apresentam a caracterização de polióis. [28]

Tabela I.2.5.1 – Características específicas de alguns homopolímeros de polióis poliéter de PO. [15]

Polióis poliéter, homopolímeros de PO ( polipropilenos glicóis) 
Mw OH (mgKOH/g) Acidez (mgKOH/g) Água, % Viscosidade 

mPa.s 
Insaturação/ 

funcionalidade 
400 250 Max. 0,05 Max. 0,05 60-75 0,005 (1,999) 

1000 112 Max. 0,05 Max. 0,05 140-150 0,01 (1,990) 
2000 56 Max. 0,05 Max. 0,05 250-350 0,03 (1,94) 
3000 37 Max. 0,05 Max. 0,05 550-590 0,06 (1,86) 
4000 28 Max. 0,05 Max. 0,05 970-990 0,09 (1,69) 

 

Tabela I.2.5.2 – Características físicas e específicas de alguns poliéteres trióis copolímeros de PO e EO. [15]

 Poliéter trióis copolímeros 
alternados (PO-EO 

heteropoliéter) 

Copoliéter 
alternado com 

EO interno 
elevado 

baseado no 
glicerol e 

copolímeros 
em bloco PO-

EO (bloco 
terminal) 

Características Unidades PM = 3000 PM = 3600 PM = 3000 - 
3500 

PM=6000-6500 

Aspecto  Liq. viscoso Liq. viscoso Liq. Viscoso, às 
vezes túrbido 

Liq. viscoso 

OH Mg 
KOH/g 

53-59 42-49 33-42 27-29 

Viscosidade, 
25ºC 

mPas 450-650 500-700 1100-2000 1000-1200 

Insaturação Mequiv/g 0,03-0,04 0,035-0,045 0,015-0,02 0,08-0,09 
Na + K ppm Max. 5 Max. 5 Max. 5 Max. 5 
Acidez Mg 

KOH/g 
Max. 0,05-0,1 Max. 0,05-0,1 Max. 0,1 Max. 0,05-0,1 

Composição em 
água 

% Max. 0.05-0,1 Max. 0,05-0,1 Max. 0,1 Max. 0,05-0,1 

Composição em 
EO 

% 10-15 10-15 75 13-15 

HO primários % Baixo (4-15%) Baixo (4-15%) ~50 75-85 
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I.3 - Materiais e Técnicas Experimentais

I.3.1 – Materiais

          I.3.1.1 - Polióis

Os polióis analisados são os apresentados na tabela I.3.1.1.

Tabela I.3.1.1 – Polióis analisados

Propriedades Poliol A 

 

Poliol B 

 

Poliol C 

 

Poliol D 

 

Poliol viscoelástico 

 

Descrição Polipropileno 

glicol não 

reactivo 

Poliéter 

trifuncional 

Poliéter 

trifuncional 

Poliéter trifuncional com 

grupos hidroxilo 

primários e sem BHT 

Poliol especial para a 

produção de Espumas 

viscoelásticas 

PMmédia  (g/mol) 2000 670 440 6000 ? 

Aparência líquido límpido 

sem 

impurezas 

líquido 

límpido 

sem 

impurezas 

líquido 

límpido sem 

impurezas 

  

Densidade 

(25º, g/cm3) 

1,010 1,028 1,045 aprox. 1 1,02 

Viscosidade 

(25º) 

320 (cp) 250 (cp) 350 (cp) 1,160 +/- 100 (mPa.s) 250 ± 25 (mPa.s) 

Número de 

ácidos 

(mgKOH/g) 

- 0,1 0,1   

Número de 

hidroxilas 

(mgKOH/g) 

56 250 380 28 ± 2 165 ± 15 

Composição 

em Na+K 

(ppm) 

5 40 100   

Composição 

em água (%) 

- 0,1 0,1 max. 0,1 max. 0,1 

Funcionalidade 2 3 3 3 ? 

 
         
  I.3.1.2 – Anti-oxidantes

Os anti-oxidantes estudados neste trabalho foram: 

- Anti-oxidante 1 (puro)

- Anti-oxidante 2 (puro)

- Anti-oxidante 3 (1:1)

- Anti-oxidante 4 (puro) 
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I.3.2 – Técnicas Experimentais

         I.3.2.1 - Análise de Ressonância Magnética Nuclear (RMN)

O RMN é um fenómeno que ocorre quando os núcleos de certos átomos são imersos num campo 

magnético estático e expostos a um segundo campo magnético oscilante. Apenas os núcleos que 

possuêm propriedades de spin experienciam este fenómeno. [1]

O número quântico de spin (I) pode ter o valor de 0, ½  ou 1 de acordo com o núcleo.

Este tipo de espectroscopia é um método fulcral  na determinação da estrutura  de compostos 

orgânicos desconhecidos.[29,30,31,32]

Foi  feito  um ensaio  de solubilidade  para  verificar  se  os  polióis  eram solúveis  em clorofórmio 

deuterado e verificou-se que todos eram totalmente solúveis. Assim, este foi o solvente utilizado 

nas  análises  de  RMN;  Clorofórmio  deuterado  (Clorofórmio  +  Silver  Foil;  CAS  865-49-6).  O 

aparelho de RMN utilizado foi o Bruker 300 Ultrashield™, Tipo Magnet System 300 MHz/54 mm 

(Figura I.3.2.1.1) com o HDMSO como referência interna.

Figura I.3.2.1.1 - Bruker 300 Ultrashield™, Tipo Magnet System 300 MHz/54 mm.

Preparação das amostras

As amostras foram preparadas pesando as quantidades referidas na tabela I.3.2.1.1 para cada 

poliol e preenchendo com o solvente até à marca de 4 cm do tubo de ensaio.

___________________________________________________________________ 33



PARTE I – Materiais e Técnicas Experimentais ________________________________________________

Tabela I.3.2.1.1 – Peso das amostras para análise em RMN

Peso (g) Amostras 
1HRMN 13CRMN 

Poliol A 0,08 - 

Poliol B 0,08 - 

Poliol C 0,05 - 

Poliol D 0,04 - 

Poliol viscoelástico 0,04 0,05 

 

I.3.2.1.1 - 1HRMN

Na presença do campo magnético os núcleos podem encontrar-se em 2I + 1 níveis de energia 

distintos. Para o 1H existem 2 x ½ +1 níveis de energia distintos. Um protão no nível inferior pode 

absorver radiação electromagnética e passar a um estado superior, ficando em ressonância com o 

campo magnético. 

Numa molécula existem hidrogénios ou grupos de hidrogénios que são de diferentes tipos devido 

aos  grupos  funcionais  na  vizinhança  e  ao  ambiente  electrónico  e  portanto,  estes  hidrogénios 

quimicamente diferentes, não sentem o campo magnético da mesma forma.

A existência de uma carga electrónica forte, blinda o núcleo reduzindo, deste modo, o efeito do 

campo magnético e, consequentemente, requerendo menos radiação (frequência mais baixa) para 

causar ressonância. Por outro lado, quando a carga electrónica é baixa, o núcleo fica desblindado 

e  sofre  um  efeito  mais  forte  do  campo  magnético  requerendo,  deste  modo,  mais  radiação 

(frequência mais alta) para ocorrer ressonância. Logo, de acordo com os grupos funcionais e o 

ambiente electrónico das vizinhanças de um hidrogénio, a sua frequência de ressonância varia.

O deslocamento químico sofrido pelo núcleo é calculado pela frequência de ressonância do núcleo 

em  relação  a  um  composto  de  referência.  Este  deslocamento  químico  é  independente  do 

instrumento utilizado e tem valores característicos de acordo com o grupo funcional na vizinhança. 

Geralmente,  os  hidrogénios  ligados  a  grupos  funcionais  com  baixa  carga  electrónica  têm 

tendência a aparecer a frequências mais elevadas (mais à esquerda a partir  do composto de 

referência no espectro). 

Portanto,  o  espectro  de  1HRMN  dá  informação  sobre  o  ambiente  electrónico  e  os  grupos 

funcionais dos hidrogénios na molécula.

O  1HRMN também dá informação sobre a quantidade de hidrogénios que existem nos átomos 

adjacentes de um hidrogénio ou grupo de hidrogénios equivalentes.

Geralmente, a ressonância irá ser separada em N+1 picos, onde N é o número de hidrogénios no 

átomo  ou  átomos  adjacentes.  Se  não  existirem  hidrogénios  nestes,  então  a  ressonância 

permanecerá um único pico (singuleto). Se existir um hidrogénio na vizinhança, a ressonância irá 

ser separada em dois picos de igual intensidade (dubleto) e assim sucessivamente

Assim, o espectro de 1HRMN dá informação sobre o ambiente electrónico na vizinhança de um 

hidrogénio ou grupo de hidrogénios equivalente, grupos funcionais ligados a um hidrogénio ou 

grupo de hidrogénios equivalentes e a quantidade relativa dos hidrogénios numa molécula. [29,30,31,32] 
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As Figuras B.1 e B.2 (em anexo) exemplificam os espectros obtidos a partir de poliéteres trióis e 

dióis, respectivamente. 

Metodologia

Esta metodologia é muito simples uma vez que o software faz praticamente tudo. Só é necessário 

ligar o computador e iniciar o software adequado seguindo as instruções do manual. Proceder à 

inicialização da abertura do aparelho, limpar bem o tubo da amostra com papel, para não existirem 

interferências,  e colocar o tubo no aparelho. De seguida, estabelecer as condições do ensaio, 

definir os parâmetros (1H, solvente, número de varrimentos, etc), no fundo, seguir a técnica, de 

acordo com o manual de instruções.

I.3.2.1.2 - 13CRMN

Como  acontece   com  a  espectroscopia  de  1HRMN,  existe  um  composto  de  referência. 

Normalmente,  a  gama considerada  vai  desde  o  composto  de  referência  até  240  ppm.  Como 

resultado da larga varredura e da definição dos picos, as impurezas ou misturas são prontamente 

detectadas,  até  estereoisómeros  difíceis  de  separar,  ou  detectar  por  outros  procedimentos, 

normalmente, aparecem como picos discretos.

Neste caso, não é o núcleo do hidrogénio que sofre ressonância mas o núcleo do carbono, e à 

semelhança da 1HRMN também existe deslocamento químico para o carbono como consequência 

da estrutura da molécula. No entanto, não existe splitting nem integração dos picos, de modo que 

não é possível averiguar quais os tipos de carbonos nas vizinhanças nem a quantidade relativa 

dos mesmos. Porém, é usualmente possível reconhecer núcleos que não possuêm hidrogénios 

ligados, devido à baixa intensidade com que aparecem no espectro. [29,30,31,32]

As Figuras B.3 e B.4 (em anexo) exemplificam os espectros obtidos a partir de poliéteres trióis e 

dióis, respectivamente. 

Metodologia

A metodologia é a mesma que para o 1HRMN, só variando as condições de ensaio, definição de 

parâmetros etc.

I.3.2.2 -  Análise Espectroscópica no Infra-Vermelho (FTIR)

A técnica de espectroscopia no infra-vermelho baseia-se nas interacções entre as moléculas e a 

radiação  infravermelha.  Este  tipo  de  radiação  ocupa  a  porção  do  espectro  electromagnético 

compreendida entre a zona do visível e das microondas (140000-20 cm-1), no entanto, a gama 

espectral que se utiliza no estudo dos compostos orgânicos corresponde  ao infravermelho médio 

(4000-400 cm-1).
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A interação  da  radiação  infravermelha  com as  moléculas,  na  gama utilizada,  origina  distintos 

modos de vibração dos átomos: vibrações de tensão e de deformação (flexão, torção, balanço, 

rocking)  as  quais  estão  representadas  na  Figura  I.3.2.1.  Das  várias  vibrações  possíveis,  no 

infravermelho são activas as que ocorrem com alteração do momento dipolar das moléculas. [32] 

Vibrações de Tensão

 

                              Assimétrica                                                                          Simétrica

Vibrações de deformação

 

                                 Flexão no plano                                                                Balanço no plano

 

                        Torção fora do plano                                                        Rocking fora do plano

Figura I.3.2.2.1 – Tipos de vibração dos átomos numa molécula.(adaptado de 8)

Como cada grupo funcional possui um intervalo de frequências associado, é possível proceder à 

sua identificação através do espectro resultante. 

As amostras foram usadas puras nesta metodologia.

O aparelho usado foi o Thermo Nicolet da Nexus (Figura I.3.2.2.2) e as condições do ensaio foram 

100 varrimentos e uma resolução de 4 cm-1.

Metodologia

As células de KBr, onde são colocadas as amostras, foram limpas com acetona e papel.

Primeiro, fez-se um branco usando só as células de KBr, para avaliar o ruído do aparelho. De 

seguida, colocou-se bem no centro de uma das partes da célula uma gota da amostra e colocou-

se a outra parte da célula em cima esfregando as células, de modo a homogeneizar a amostra por 

toda a célula.  Finalmente, colocou-se a célula no aparelho, definiu-se o número de varrimentos e 

obteve-se o resultado.
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I.3.2.3 – Análise da existência de partículas sólidas.

Material/Reagentes utilizados

Tabela I. 3.2.4.1– Material e Reagentes utilizados.

Material Reagentes 

Papel de Filtro 1300/80 

185 mm 

Cod PN1300185 

Amostra pura Poliol viscoelástico 

Funil Acetona 

Erlenmeyer (100 ml)  

Balança analítica (erro +/-  0,1g)  

Estufa (150ºC)  

 

Dados do Ensaio

Tabela I.3.2.4.2 – Dados do ensaio.

Variáveis Valores 

Temperatura da estufa (ºC) 150 

Tempo de secagem inicial (min) 10 

22 

30 

40 
Tempo de secagem final (min) 

55 

 

Metodologia

Secou-se o papel de filtro na estufa para eliminar a humidade que pudesse conter. De seguida, 

pesou-se o papel de filtro e usou-se este para filtrar o poliol viscoelástico. Após a filtração, passou-

se bem o papel com acetona, para eliminar os restos do poliol viscoelástico, e voltou-se a secar o 

papel de filtro na estufa, para eliminar a acetona e a humidade que entretanto pudesse ter ganho.

Finalmente, pesou-se novamente o filtro. 

Através deste ensaio, e considerando que a humidade e a acetona são totalmente eliminadas, a 

diferença entre o peso inicial e final do filtro será atribuído à existência de partículas sólidas no 

poliol viscoelástico.

I.3.2.4 - Análise da dispersão dos pesos moleculares

___________________________________________________________________ 37



PARTE I – Materiais e Técnicas Experimentais ________________________________________________

Realizou-se uma centrifugação para ter uma ideia do grau da dispersão dos pesos moleculares. 

Preencheram-se  dois  tubos  com  7g  do  poliol  viscoelástico  e  foram  colocados  na  centrífuga 

durante 15 min a 3000 rpm.

I.3.2.5 - Determinação da massa molar numérica média por cromatografia 

de permeação em gel (CPG). 

Nesta técnica a separação baseia-se no tamanho molecular das partículas que ocorre pelos poros 

do enchimento de uma coluna cromatográfica.

O objectivo principal desta técnica é a determinação do peso molecular ou da distribuição do peso 

molecular. No entanto, o tamanho das moléculas do polímero é tão ou mais importante que o peso 

molecular exacto.

A  resolução  das  moléculas  do  soluto  numa  mistura  complexa,  depende  de  dois  tipos  de 

processos. O  processo de separação na fase estacionária controla a migração diferencial das 

moléculas e, no caso do CPG, inclui todos os mecanismos que possam determinar a permeação 

de moléculas na coluna. O processo de dispersão, o qual geralmente consiste, pelo menos em 

dois  mecanismos,  determina  a  largura  da  banda  de  um  tipo  de  molécula  e  esta  largura  é 

influenciada pela difusão molecular e pela coluna cromatográfica. Na determinação da MDP e do 

peso molecular médio, o estabelecimento de uma correcta relação de calibração entre o peso 

molecular  M de  um  polímero  e  o  volume  de  retenção,  Vr,  é  uma  parte  importante  para  a 

interpretação dos dados.

As  colunas  de  CPG  estão  divididas  em  duas  categorias:  aquosas  e  não  aquosas  (solvente 

orgânico). O processo cromatográfico começa com um fluxo contínuo da fase móvel ou solvente 

através do sistema, tipicamente usando uma bomba isocrática de HPLC. O polímero dissolvido ou 

a amostra é injectada e é levada pelo fluxo da fase móvel através dos poros do enchimento das 

colunas  cromatográficas,  onde  ocorre  a  separação  por  exclusão  de  tamanho.  Finalmente,  as 

macromoléculas são detectadas por detectores e o resultado é analisado e reportado, usando um 

computador com o software apropriado associado ao detector. [3,33]

Dados do Ensaio

Tabela I.3.2.6.1 - Informação sobre o poliol viscoelástico
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Nome da Amostra Poliol viscoelástico 

Tipo de Amostra Desconhecida 

Vial 7 

Injecção 1ml/min 

Volume de injecção 100.00 ul 

Tempo de análise 35 min 

Método de Aquisição GPC RI e PDA_210 a 800 

Método de Processamento Método baixo com injecção automatica 

Nome do canal 410 

 

I.3.2.6 - Análise da actividade anti-oxidante (tempo de indução) em 
Rancimat

O método da determinação da estabilidade oxidativa em Rancimat é baseado no aumento da 

condutividade eléctrica. 

Neste  aparelho,  o  fluxo  de  ar  passa  através  da  amostra  (mantida  sob  aquecimento),  depois 

borbulha em água desionizada, arrastando os voláteis gerados no processo de oxidação, que se 

solubilizam, aumentando a condutividade eléctrica da água (Figura I.3.2.7.1).[34,35,36]

Figura 3.2.7.1 – Esquema de funcionamento do aparelho rancimat: 1 – rotâmetro; 2 – vaso de reacção; 3 – 

bloco de aquecimento; 4 – vaso de recepção dos voláteis; 5 – eléctrodo de platina; 6 – amplificador do sinal 

de condutividade eléctrica.(retirado de 34)

A partir da curva de condutividade eléctrica  versus tempo constroem-se duas paralelas que se 

interceptam num ponto que corresponde na escala de tempo ao período de indução ou índice de 

estabilidade oxidativa (Figura I.3.2.7.2). Abaixo deste ponto, praticamente, não existe formação de 

compostos  secundários de  oxidação,  enquanto  que  acima ocorre  rápido  aumento  da taxa de 

oxidação, do índice de peróxido, da absorção de oxigénio e de formação de voláteis. O Rancimat 

apresenta o resultado já calculado do período de indução. [34,35,36]
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Figura I.3.2.7.2  - Curva típica de condutividade eléctrica  versus tempo para a determinação do tempo de 

indução.(retirado de 34)

O aparelho utilizado foi o 679 Rancimat da Metrohm Swiss mode.

Figura I.3.2.7.3 - 679 Rancimat da Metrohm Swiss mode. [36]

 Preparação das amostras

Tabela I.3.2.7.1 – Preparação das amostras.

Amostras Poliol  (g) Anti-oviscoelásticoidante (g) 

Poliol  viscoelástico + Anti-oxidante 1  (0,01%) 37 0,0037 

Poliol  viscoelástico + Anti-oxidante 2 (0,01%) 21 0,0021 

Poliol  viscoelástico + Anti-oxidante 3 (0,01%) 22 0,0022 

Polil viscoelástico + Anti-oxidante 4 (0,01%) 29 0,0029 

Poliol  C + Anti-oxidante 1  (0,01%) 29 0,0029 

Poliol  C + Anti-oxidante 2 (0,01%) 27 0,0027 

Poliol  C + Anti-oxidante 3 (0,01%) 31,19 0,0031 

Poliol  C + Anti-oxidante 4 (0,01%) 14 0,0014 
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Metodologia

Primeiro,  ligou-se o aparelho, a impressora (ligar o heater) e definiram-se os parâmetros e as 

variáveis do ensaio (Temperatura (ºC),  tempo de medida (h)).  Enquanto o aparelho atingia as 

condições definidas, foi-se preparando a montagem para o ensaio. Prepararam-se frasquinhos de 

recolha dos produtos da oxidação com 50 ml de água destilada e prepararam-se as amostras a 

ensaiar, pesando cerca de 3g de amostra para o interior dos tubos do ensaio. Colocaram-se os 

frasquinhos  no  aparelho  e  os  respectivos  eléctrodos.  De  seguida,  colocaram-se  os  tubos  de 

ensaio no aparelho (cabeças dos tubos,  garras,  tubos de ligação) e assim que este atingiu a 

temperatura seleccionada ligou-se o ar, regulou-se o caudal de ar e o deu-se inicio ao ensaio.

No final do tempo definido para o ensaio o aparelho parou sozinho. Deixou-se arrefecer o material 

e procedeu-se à lavagem do mesmo.
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Dados dos Ensaios

Tabela I.3.2.7.2 – Parâmetros para dos ensaios.

Variáveis 
Ensaio  

1 

Ensaio 

2 

Ensaio 

3 

Ensaio 

4 

Ensaio 

5 

Ensaio 

6 

Ensaio 

7 

Ensaio 

8 

Ensaio 

9 

Temperatura 

(ºC) 
145 135 

Correcção da 

temperatura 

(ºC) 

2,7 
 

Gama de 

condutividade 

(uS/cm) 

200 

Modo de 

Análise 1 - PI 
         

Modo de 

Análise  2 – 

delta K (uS/cm) 

40 

M
od

os
 d

e 
A

n
ál

is
e

 1
/2

/3
 

Modo de 

Análise 3 – 

delta t (h) 

4 

Tempo de 

atraso (h) 
0 

 
Alimentação do 

papel (cm/h) 
1 

Canal 1   (cm-1) 1,03 

Canal 2   (cm-1) 0,89 

Canal 3   (cm-1) 1,02 

Canal 4   (cm-1) 0,86 

Canal 5   (cm-1) 0,95 

C
on

st
an

te
s 

da
s 

cé
lu

la
s 

Canal 6   (cm-1) 0,98 

 
Tempo de 

medição (h) 
4 3 4 5 4 5 4 5 6 

 
Caudal de ar 

(L/h) 
10-15 

 

I.3.2.7 - Análise da actividade anti-oxidante (tempo de 

Gelificação) em Gel-Time

A cura, ou processo global de gelificação e endurecimento, é o processo de polimerização dos 

monómeros  da  resina.  Isto  é  conseguido  pelo  uso  de  um  catalisador  e  aquecimento  ou  à 

temperatura ambiente, usando um catalisador e um acelerador. O catalizador é o promotor da 

reacção e o acelerador é o responsável pela introdução de grupos peróxido que vão instabilizar as 

ligações duplas da resina e iniciar a reacção radicalar de polimerização. 

A cura de uma resina de poliéster começa assim que se adiciona um catalizador adequado. A 

velocidade da reacção irá depender da resina e da actividade do catalizador. Quando se adiciona 

também  um  acelerador,  será  este  que  irá  controlar  o  tempo  de  gelificação  e  a  taxa  de 

endurecimento.
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O Tempo de Gel é uma das fases da cura e é o período a partir da adição do acelerador até ao 

estabelecimento da resina num gel macio. Com a adição de um anti-oxidante a velocidade de 

reacção de polimerização, ou de gelificação, vai diminuir e por esse facto, através da comparação 

do desempenho de todos os anti-oxidantes, é possível analisar qual é o mais eficiente. [37]

- Aparelho: Gelnorm-Geltime com controlo de temperatura (Termograf TC-3) 

                  e cronómetro (Gel instrument AG) incorporados.

Figura I.3.2.8.1 - Gelnorm-Geltime. (retirado de 38)

Preparação das amostras

Primeiro, tarou-se o tubo e pesou-se cerca de 20g da amostra ( tubos cheios cerca de ¾). De 

seguida, pesou-se o acelerador, juntou-se à amostra e misturou-se bem com a vareta do aparelho. 

Finalmente, pesou-se o catalisador, adicionou-se também à amostra e misturou-se bem obtendo-

se uma mistura homogéna.

Tabela I.3.2.8.1– Preparação das amostras.

Amostras Resina  (Quires 10619) (g) Anti – oxidante (g) 

Resina + Anti-oxidante 1 (0,01%) 24 0,00240 

Resina + Anti –oxidante 2 

(0,01%) 

23 ,0023 

Resina +Anti-oxidante 3 (0,01%) 40 0,004 

Resina + Anti-oxidante 4 (0,01%) 23 0,0023 

 

Sistema:

- Catalizador: peróxido de metiletilcetona, 2 pHr

- Acelerador: octoato de cobalto, 10%, 1 pHr

- Amostra: Resina+Anti-oxidante
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Tabela I.3.2.8.2 – Preparação dos sistemas de polimerização.

             

Sistemas Amostra (g) Acelerador (g) Catalisador (g) 

Resina 

Resina + Anti-oxidante 1 (0,01%) 

Resina + Anti-oxidante 2 (0,01%) 

Resina +Anti-oxidante 3 (0,01%) 

Resina + Anti-oxidante 4 (0,01%) 

20 0,02 0,4 

 

Metodologia

Primeiro, ligou-se o aparelho e pôs-se o cronómetro a zero. De seguida preparou-se a amostra, 

colocou-se a argola no tubo e colocou-se este no aparelho. Ligou-se o aparelho e prendeu-se a 

argola na patilha e a vareta nos parafusos. Estes passos têm de ser muito rápidos pois a reacção 

de polimerização inicia-se após a adição do catalizador. 
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I.4 – Resultados e Discussão

I.4.1 –  1HRMN

 Objectivo

Determinar a funcionalidade média

Identificar os grupos funcionais

Identificar  os  grupos  CH,  CH2  e  CH3 -  identificar  o  iniciador  e  os  óxidos  de 

polimerização

Determinar a razão óxido de etileno (EO)/óxido de propileno(PO)

        Resultados

Os resultados são apresentados na forma de espectro e nos valores de sinal químico nas tabelas. 

O tratamento dos resultados apresenta-se na coluna H das tabelas, e consiste na integração das 

áreas  dos  picos,  dando  o  número  relativo  de  hidrogénios  na  molécula,  e  a  razão  EO/PO  é 

calculada fazendo a razão entre o valor dos grupos CH2 pelo valor dos CH3.

A interpretação dos resultados é apresentada na coluna Atribuição que consiste na atribuição de 

grupos aos picos do espectro.
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I.4.1.1 - Poliol A – Polipropilenoglicol – H-O(C3H6O)nH

Figura I.4.1.1.1 – Espectro de 1HRMN da amostra Poliol A.

Tabela I.4.1.1.1 – Atribuição de grupos aos picos do espectro da amostra Poliol A

Index ppm Atribuição H Razão de EO/PO 

1 3.89 HO-CHR 5,06 

2 3,57-3,53 HO-CH2R 52,06 

3 3.5 -RCH-OR 49,9 

3,5-3,25 
4 

3,16-3,1 
R-CH2-OR 216,68 

5 2.28 O-H 2 

6 1.12 CH3-R-OH 

7 1.11 CH3-CR2-OH 

8 1,09 CH3-R-OR 

291,92 

8:92 
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I.4.1.2 - Poliol B – poliol poliéter (triol)

Figura I.4.1.2.1 – Espectro de 1HRMN da amostra Poliol B.

Tabela I.4.1.2.1 – Atribuição de grupos aos picos do espectro da amostra Poliol B.

Index ppm Atribuição H Razão EO/PO 

1 3.85 -CH-OH 55,69 

2 3.57 – 3.55 -CH-OR 155,56 

3 3,5 R-CH2-OH 47,49 

3,46-3,22 CH2-R-OR 381,12 
4 

3,13-3,06 R-CH2-OR 24,85 

5 2,69 -O-H 8,99 

6 1,36 CHR2O 1 

7 1.07 R-CH3CH-OH 

8 1.06-1.01 R-CH3CH-OR 
546,24 

16:74 
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I.4.1.3 - Poliol C – triol

Figura I.4.1.3.1– Espectro de 1HRMN da amostra Poliol C.

Tabela I.4.1.3.1 – Atribuição de grupos aos picos do espectro da amostra Poliol C.

Index ppm Atribuição H Razão EO/PO 

1 3.88 -CH-OH 129,85 

2 3,6 - 3,52 -CH-OR 368,03 

3 3,50 -CH2-OH 70,41 

-R-CH2-OR 
4 3,41- 3,0 

-O-CH2R-OR 
506,55 

5 - O-H - 

6 1.38 CHR2O 1 

7 1.07-1.03 CH3CH-OR/ CH3CH-R-OR 802,09 

37:63 
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I.4.1.4 - Poliol D – triol

Figura I.4.1.4.1 – Espectro de 1HRMN da amostra  Poliol D.

Tabela I.4.1.4.1 – Atribuição de grupos aos picos do espectro da amostra  Poliol D.

Index ppm Atribuição H Razão EO/PO 

1 3.64-3,62 -CH2-OH 1172,78 

2 3,58-3,50 CH-OR 2746 

3 3,49-3,35 CH2-OR 2623,12 

4 2.15 O-H 121,20 

5 1,4 CHR2O 1 

CH3CH-OR 
6 1,14-1.1 

CH3CH-R-OR 
5614,96 

67:43 
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I.4.1.5 - Poliol viscoelástico – Amostra a caracterizar

Figura I.4.1.5.1 – Espectro de 1HRMN da amostra Poliol viscoelástico.

Tabela I.4.1.5.1 – Atribuição de grupos aos picos do espectro da amostra Poliol viscoelástico.

Index ppm Atribuição H Razão EO/PO 

1 3.87 -CH-OH 155,38 

2 3.62 - 3.58 -CH-OR 286,73 

3 3,5 CH2-OH 776,35 

3,5-3,2 -RCH2-OR 1430,34 
4 

3,15-3,09 -CH2R-OR 81,37 

5 2,5 O-H 20,25 

6 1.38 HCR2-OR 1 

CH3C-R-OH 
7 1.09-1,03 

R-CH3CH-OR 
2695,43 

44:56 

 

Posteriormente, elaborou-se um estudo comparativo, região a região, entre todas as amostras e o 

Poliol  viscoelástico com o objectivo de identificar sinais idênticos,  e proceder à caracterização 

deste.

___________________________________________________________________
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Tabela I.4.1.1 – Comparação da região 4 – 3,7 do espectro de 1HRMN.

Poliol A 

 

4 – 3,85 

Poliol B 

 

3,9 – 3,78 

Poliol D 

 

4,1 – 3,96 

Poliol C 

 

3,97 – 3,8 

 Poliol viscoelástico 

 

3,95 – 3,8 

 

Comparando os espectros das várias amostras relativamente à região do grupo HO-CHR chega-

se à conclusão que o resultado da amostra Poliol  viscoelástico assemelha-se ao resultado da 

amostra Poliol B.
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Tabela I.4.1.2 – Comparação da região 3,6 – 3 do espectro de 1HRMN.

Poliol A 

 

3,57 – 3,53  ;  3,4 – 3,26  ;  3,15 – 3,09 

Poliol B 

 

3,58 – 3,5  ;  3,46 – 3,22  ;  3,13 – 3,06 

Poliol D 

 

3,65 – 3,64  ;  358 – 3,46  ;  3,4 – 3,35 

Poliol C 

 

3,6 – 3,52  ;  3,4 – 3,24  ;  3,14 – 3,02 

Poliol viscoelástico 

 

3,6 – 3,57  ;  3,54 – 3,4  ;  3,38 – 3,24;   3,14 – 3,08 

 

 

 

Comparando estas regiões nas várias amostras,  verifica-se que o resultado da amostra Poliol 

viscoelástico, para a região de 3,6-3,57, assemelha-se com a amostra Poliol C, na região de 3,6-

3,52, correspondente ao grupo -CH2-OH. O resultado para a região 3,54-3,4 assemelha-se com a 

amostra Poliol A, na região dos 3,57-3,53, correspondente ao grupo -CH-OR. O resultado para a 

região de 3,38-3,24, com a amostra Poliol A, na região do 3,4-3,26, correspondente ao grupo R-

CH2-OR e o resultado da região do 3,14-3,08, com a amostra Poliol B, na região do 3,13-3,06, 

correspondente ao grupo  R-CH2-OR.
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Do  estudo  comparativo  destas  regiões,  pode-se  concluir  que  o  poliol   viscoelástico  é  um 

copolímero de PO e EO sem EO terminal.

Tabela I.4.1.3 – Comparação da região 2,9-1,8  do espectro de 1HRMN.

Poliol A 

 

2,28 

Poliol B 

 

2,69 

Poliol D 

 

2,13 

Poliol viscoelástico 

 

2,5 

 

Comparando o pico correspondente ao -O-H, verifica-se que este se assemelha mais ao pico do 

-O-H, da amostra Poliol B. Assim, pode deduzir-se que o poliol viscoelástico será um triol.

No entanto, como o valor do pico da amostra é intermédio aos valores das amostras Poliol A e 

Poliol B, é de considerar também a hipótese de ser uma mistura de dióis e trióis, tendo maior 

número de moléculas trióis.
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Tabela I.4.1.4 – Comparação da região 1,4 – 0,0 do espectro de 1HRMN .

Poliol B 

 

1,36 

Poliol C 

 

1,38 

Poliol viscoelástico 

 

1,38 

Poliol D 

 

1,4 

 

Relativamente  a  esta  região,  verifica-se  que  o  resultado  da  amostra  Poliol  viscoelástico 

assemelha-se ao resultado da amostra Poliol B e, portanto, conclui-se que o iniciador do poliol 

viscoelástico é a glicerina.
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Tabela I.4.1.5 – Comparação da região 1,2 – 0,7 do espectro de 1HRMN.

Poliol B 

 

1,36 

Poliol C 

 

1,38 

Poliol viscoelástico 

 

1,38 

Poliol D 

 

1,4 

 

No que diz respeito a esta região, verifica-se que o resultado do poliol viscoelástico assemelha-se 

com a amostra Poliol B, e portanto, conclui-se que apresenta maioritariamente, OH secundários.

Deste estudo comparativo, foi possível concluir que o espectro do poliol viscoelástico assemelha-

se a um triol, no entanto, também apresenta características de diol. 

Assim, a amostra poderá ser uma mistura de um diol com um triol, estando este último em maior 

composição que o diol, conferindo ao poliol viscoelástico uma funcionalidade média de 3. 

Concluiu-se também que a amostra apresenta composição de etileno e propileno na razão de 

56/44 (PO/EO) e que o iniciador do triol é a glicerina.

I.4.2 - 13CRMN

Objectivo

Identificar grupos CH, C ( iniciador)
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Identificar o tipo de OH (primário ou secundário)

Determinar a percentagem do tipo de OH na amostra

Resultados

Os resultados foram apresentados na forma de espectros e de sinais químicos (ppm) nas tabelas. 

Não foi possível fazer o tratamento dos dados, pois a resolução não era suficiente para identificar 

o tipo de OH.

A interpretação dos resultados está presente na coluna Atribuição das colunas.

Não foi possível identificar o iniciador.

     

Figura I.4.2.1 – Espectro de 13CNMR da amostra Poliol viscoelástico.

Figura I.4.2.2 – Espectro de 13CNMR da amostra Poliol viscoelástico só apresenta sinal na região dos 14-80 

ppm.
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- Região dos 63-80 ppm

Figura I.4.2.3 – Espectro de 13CNMR da amostra Poliol viscoelástico na região dos 63-80 ppm.

- Região dos 14,5-19 ppm

Figura I.4.2.4 – Espectro de 13CNMR da amostra Poliol viscoelástico na região dos 14,5-19 ppm.

Tabela I.4.2.1 – Atribuição aos picos do Espectro de 13CNMR da amostra Poliol viscoelástico.
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Numeração ppm Atribuição 
1 78.427 C-OH, C-O-C 
2 77.574 - 76.875 CDCl3 
3 75.858 C-OH, C-O-C 
4 75.431 - 74.946 C-OH, C-O-C 
5 74.630 - 74.381 C-OH, C-O-C 
6 73,701 C-OH, C-O-C 
7 73,267 – 72,866 C-OH, C-O-C 
8 72,439 C-OH, C-O-C 
9 72,282 – 72,186 C-OH, C-O-C 
10 71,366 – 70,649 C-OH, C-O-C 
11 67,104 C-OH, C-O-C 
12 65.496 C-OH, C-O-C 
13 64.919 C-OH, C-O-C 
14 63.320 C-OH, C-O-C 
15 18.477 – 18,184 CH3, CH2 
16 17.389 - 16.902 CH3, CH2 
17 16.297 CH3, CH2 
18 16,004 CH3, CH2 
19 15,211 – 14,723 CH3, CH2 

 

Analisando os resultados de  13CNMR, verifica-se que o poliol viscoelástico possui grupos éter e 

álcool, assim como grupos alquilo, concluindo-se que se trata de um poliol poliéter com óxidos de 

etileno e propileno.. No entanto, a resolução não é suficiente para conseguir confirmar a atribuição 

dos iniciadores no 1HNMR, nem identificar o tipo e a percentagem dos grupos OH.

I.4.3 – Análise Espectroscópica no Infra-Vermelho (FTIR)

 Objectivo:

Identificação de grupos funcionais

Comparação  qualitativa  das  composições  de  cada  grupo  funcional  no  poliol 

viscoelástico e as restantes.

  Resultados

Os resultados foram apresentados na forma dos espectros e dos valores dos comprimentos de 

onda nas tabelas.

A interpretação dos dados está presente na coluna Atribuição das tabelas.
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Figura I.4.3.1 – Espectro de IR da amostra Poliol A.

Tabela I.4.3.1 – Resultados da análise por IR da amostra Poliol A.

 Índice Comprimento de onda 

(cm-1) 

Atribuição 

1 3590 Resultado de ligações diméricas 

2 3500 

O-H (associado) 

Resultado de associação polimérica 

3 2970 

4 2930 

5 2900 

6 2870 

C-H alifáticos CH3, CH2 (carbonos primários e secundários) 

7 1460 CH2 Deformação angular de –(CH2)n 

8 1380 CH3 Deformação angular 

9 1350 ?  

10 1300 ?  

11 1110 C-O de éteres Éteres alifáticos 

12 1020 C-O de álcoois Álcool primário? 

13 931 RCH=CH2 Deformação angular fora do plano 

14 870 ?  

15 839 R2C=CHR C-H fora do plano 
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Figura I.4.3.2– Espectro de IR  da amostra Poliol B.

Tabela I.4.3.2 – Resultados da Análise de IR da amostra Poliol B

 Índice Comprimento de onda 

(cm-1) 

Atribuição 

1 3470 O-H (associado) Resultado de associação polimérica 

2 2980 

3 2940 

4 2910 

CH3, CH2 (carbonos primários e secundários) 

5 2890 

C-H alifáticos 

CH (carbono terciário) 

6 1460 CH2 Deformação angular de –(CH2)n 

7 1380 

8 1360 

CH3 Deformação angular 

9 1300 ?  

10 1110 C-O de éteres Éteres alifáticos 

11 1020 C-O de álcoois Álcool primário? 

12 947 RCH=CH2 Deformação angular fora do plano 

13 866 ?  

14 839 R2C=CHR C-H fora do plano 

 

___________________________________________________________________ 60



PARTE I – Resultados e Discussão ____________________________________________________________________

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

400900140019002400290034003900

cm-1

%T

1

2

3
4

5

6

7

8 9

10

11
12

13
14

Figura I.4.3.3 – Espectro de IR da amostra Poliol C.

Tabela I.4.3.3 – Resultados da análise de IR da amostra Poliol C.

 Índice Comprimento de onda 

(cm-1) 

Atribuição 

1 3440 O-H (associado) Resultado de associação polimérica 

2 2970 

3 2930 

4 2910 

CH3, CH2 (carbonos primários e 

secundários) 

5 2880 

C-H alifáticos 

CH (carbono terciário) 

6 1460 CH2 Deformação angular de –(CH2)n 

7 1380 CH3 Deformação angular 

1350 8 

1340 

?  

1300 

1290 

?  9 

1270 ?  

10 1110 C-O de éteres Éteres alifáticos 

11 1020 C-O de álcoois Álcool primário? 

12 957 RCH=CH2 Deformação angular fora do plano 

13 866 ?  

14 841 R2C=CHR C-H fora do plano 
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Figura I.4.3.4 – Espectro de IR da amostra Poliol D.

Tabela I.4.3.4 – Resultados da Análise de IR da amostra Poliol D

 Índice Comprimento de onda 

(cm-1) 

Atribuição 

1 3590 Resultado de ligações diméricas 

2 3510 

O-H (associado) 

Resultado de associação polimérica 

3 2970 

4 2930 

5 2900 

CH3, CH2 (carbonos primários e 

secundários) 

6 2880 

C-H alifáticos 

CH (carbono terciário) 

7 1460 CH2 Deformação angular de –(CH2)n 

8 1370 CH3 Deformação angular 

9 1350 ?  

10 1300 ?  

11 1260 ?  

12 1120 C-O de éteres Éteres alifáticos 

13 1020 C-O de álcoois Álcool primário? 

14 933 RCH=CH2 Deformação angular fora do plano 

15 870 R2C=CH2  

16 850 R2C=CHR C-H fora do plano 

 

___________________________________________________________________ 62



PARTE I – Resultados e Discussão ____________________________________________________________________

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

4006008001000120014001600180020002200240026002800300032003400360038004000

cm-1

%T

1

2

53
4

6

7

8

9
10

11

12

13

14
15

Figura I.4.3.5 – Espectro de IR do poliol viscoelástico.

Tabela I.4.3.5 – Resultados da Analise em IR do poliol viscoelástico.

 Índice Comprimento de onda 

(cm-1) 

Atribuição 

1 3590 Resultado de ligações diméricas 

2 3480 

O-H (associado) 

Resultado de associação polimérica 

3 2970 

4 2930 

5 2900 

C-H alifáticos CH3, CH2 (carbonos primários e 

secundários) 

6 1460 CH2 Deformação angular de –(CH2)n 

7 1380 CH3 Deformação angular 

8 1350 ?  

9 1300 ?  

10 1270 ?  

11 1120 C-O de éteres Éteres alifáticos 

12 1020 C-O de álcoois Álcool primário? 

13 937 RCH=CH2 Deformação angular fora do plano 

14 868 ?  

15 839 R2C=CHR C-H fora do plano 

 

Concluiu-se que os grupos funcionais existentes nas amostras são grupos éter, grupos hidroxilo e 

grupos alquilo.
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Figura I.4.3.6 – Todas as amostras no mesmo espectro de IR.

Comparando os espectros de todas as amostras é possível avaliar qualitativamente a composição 

de  cada  grupo  em  cada  amostra.  Como  tal,  verifica-se  que  o  poliol  viscoelástico  tem  uma 

composição em grupos OH intermédia entre as amostras Poliol D e Poliol A, e as amostras Poliol 

C e Poliol B.

Relativamente  aos  grupos  alquilo,  verifica-se  que  o  poliol  viscoelástico  tem  uma  quantidade 

semelhante de grupos alquilo à da amostra Poliol C.

No que diz respeito ao grupo éter, o poliol viscoelástico tem a composição mais pequena de todas 

as amostras logo seguida pela amostra Poliol C.

I.4.4 – Análise da existência de partículas sólidas.

Objectivo:

Determinar a existência de partículas sólidas.

___________________________________________________________________
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  Resultados

Tabela I.4.4.1 – Variáveis envolvidas no ensaio

 Variáveis Valores Peso (g) 

Temperatura da estufa (ºC) 150  

Tempo de secagem inicial (min) 10 2,02 

22 2,40 

30 2,38 

40 2,35 

Tempo de secagem final (min) 

55 2,42 

 

Existe uma diferença de 0,38 ± 2 g, logo, a amostra apresenta 0,49% (w/w) de sólidos na amostra. 

Este valor não é significativo e pode mesmo estar associado ao erro do método.

I.4.5 – Análise da dispersão dos pesos moleculares

Objectivo:

Determinação da existência de duas fases.

Realizou-se uma centrifugação para ter uma ideia do grau da dispersão dos pesos moleculares. 

Preencheram-se  dois  tubos  com  7g  do  poliol  viscoelástico  e  foram  colocados  na  centrífuga 

durante 15 min a 3000 rpm.

  Resultados

Não se observou separação de fases ou resíduos no fundo.  No entanto,  este  é  uma técnica 

empírica e a não observação de um resultado positivo implica que nada se pode concluir.
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I.4.6  –  Determinação  da  massa  molar  numérica  média  por  cromatografia  de 

permeação em gel (CPG). 

Objectivos:

Determinação do PM

Determinação da DPM

Determinação da funcionalidade

Determinação da razão Diol/Triol

Resultados

 

Figura I.4.6.1 – Cromatograma da amostra Poliol viscoelástico.

Tabela I.4.6.1 – Resultados do CGP para a amostra Poliol viscoelástico.

  Tempo de Migração PM (Daltons) Área (%) 

1 19.311 2850 26,19 

2 21,183 1235 18,00 

3 21,733 976 22,32 

4 21,881 916 13,81 

5 22,033 859 9,32 

6 22,283 772 5,01 

7 22,517 698 3,13 

8 22,963 575 1,14 

9 23,355 486 1,07 
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Figura I.4.6.2 – Cromatograma da amostra Poliol viscoelástico.

Tabela I.4.6.2 – Resultados CGP da amostra Poliol viscoelástico.

  Tempo de 

Retenção (min) 

PM Mn Mw Mz Polidispersão 

1 21,881 916 1178 1545 1087 1,311582 

 

De acordo com os resultados do GPC verifica-se que o poliol viscoelástico tem um Mw de 1545 

Daltons e um peso molecular médio de 916 g/mol. Com este valor, e pela equação 4 obtém-se o 

valor de 2,7 para a funcionalidade.

Assim, pode-se deduzir que o poliol não é um triol puro, mas uma mistura de um diol e de um triol  

com uma funcionalidade de 2,7.

Considerando, então, que o poliol viscoelástico tem um Mw de 1545 Daltons e é constituído por um 

diol de 916 daltons e um triol de 2850 daltons, pode-se calcular a composição de cada um deles 

na mistura sabendo que:

 x+y =1

 1545 = 2850x + 916y

Trata-se de um sistema de duas equações a uma incógnita e que depois de resolvido dá x = 

32,5%.

Portanto, conclui-se que o poliol viscoelástico é uma mistura de polióis, um diol e um triol, em que 

o triol está em 32,5%, e com uma funcionalidade de 2,7.

No entanto, convém referir que os resultados obtidos em GPC possuem, um erro considerável 

associado,  uma vez que  a  calibração  do GPC é feita  com moléculas  de estireno e  que  são 
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diferentes das moléculas do poliol. Deste modo, os valores dos pesos e as percentagens não são 

exactas mas sim valores aproximados. 

Assim, conclui-se que o poliol viscoelástico é uma mistura de 40-70% do triol, com peso molecular 

entre 2000-3500 e 30-70% do diol, com peso molecular entre 600-1000 e uma funcionalidade de 

2,7.

Para conseguir uma identificação exacta de cada um dos polióis na mistura, ter-se-ia que realizar 

ensaios laboratoriais de mistura de vários polióis na gama de pesos moleculares encontrados e 

nas proporções calculadas. E posteriormente, fazer ensaios comparativos das características de 

cada um dos polióis obtidos com o poliol viscoelástico em estudo.

Através do mesmo sistema de equações e usando várias combinações de pesos moleculares, 

dentro da gama encontrada para cada um deles, simularam-se várias misturas e os resultados 

encontram-se na tabela I.4.6.3. 

Com os dados das simulações, e de acordo com as formulações para o poliol de uma espuma 

viscoelástica, recolheram-se exemplos de polióis comerciais que correspondem às características 

mencionadas (tabela I.4.6.4).

___________________________________________________________________ 68



PARTE I – Resultados e Discussão ____________________________________________________________________

Tabela I.4.6.3 – Simulação de várias misturas para obter o poliol viscoelástico.

 Diol Triol Mistura 

PM (g/L) 
Composição na 

mistura (%) 
PM (g/L) 

Composição na mistura 

(%) 
PM (g/L) f 

50 2500 50 2,5 

40 3000 61 2,6 600 

33 3500 67 2,7 

38 3000 62 2,6 
650 

32 3500 68 2,7 

670 48 2500 52 2,5 

63 2000 37 2,4 

45 2500 55 2,5 

35 3000 65 2,6 
763 

29 3500 71 2,7 

41 2000 59 2,4 

40 2500 60 2,6 

30 3000 60 2,7 
900 

25 3500 75 2,8 

46 2000 54 2,4 

36 2500 64 2,6 

27 3000 73 2,7 
1000 

22 3500 78 2,8 

52 2000 48 2,5 

34 2500 66 2,7 

25 3000 75 2,7 
1050 

20 3500 80 2,8 

50 2000 50 2,5 

32 2500 68 2,7 1100 

24 3000 76 2,8 

600 36 64 2,6 

650 35 65 2,6 

763 32 68 

900 28 72 
2,7 

1000 25 75 2,8 

1050 23 

3200 

77 2,8 

600 31 69 

650 30 70 

763 28 72 

2,7 

900 24 76 

1000 20 80 

1050 19 

3606 

81 

1545 

2,8 
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Tabela I.4.6.4 – Exemplos de polióis comerciais possíveis para serem usados no processo de mistura.

Poliol Patente PM (g/L) f nº OH (mg KOH/g) Composição em EO (%) EO/PO Densidade Empresa 

PEG® 600 600 2 187 >90   
Union Carbide 

Corporation 

PPG®745 

US 7022746 B2 

745 2 150 >90   
Bayer 

Corporation 

PolyTHF®1000[39]  950-1050 2 107-118 >90   
BASF 

Corporation 

SOFTCEL Polyol U-1000[40]  1000 3 158-178   1,02 

SOFTCEL VE-1100[41]  1100 2 116-124   1,029 

Bayer material 

science Nafta 

Bayer 

Pluracol® 593 3606 3 6    

Pluracol®P2010 
 

1000 
 

2 
53,4-58,6 

    

Pluracol®P710R 
 

700 
 

2 140-150 
 

   

Pluracol®TP2540 
 

US 20050038133 

2500 
 

3 61-67 
 

   

BASF 

Corporation 

ARCOL POLYOL F-3022[42]  3000 3 56    

ARCOL POLYOL F-3040[43]  3000 3 54,5-57,5    

ARCOL POLYOL F-3222[44]  3200 3 52,6    

ARCOL POLYOL LG-56[45]  3000 3 57    

ARCOL POLYOL PPG-725[46]  763 2 147    

ARCOL POLYOL PPG-
1000[47] 

 1000 2 111    

Bayer material 

science Nafta 

Bayer 
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I.4.7 - Análise da actividade anti-oxidante por Rancimat

Objectivo: 

Determinar a eficiência dos anti-oxidantes através da determinação dos tempos de 

indução e estabilidade.

Resultados

Tabela I.4.7.1 – Tabela resumo dos índices de oxidação e índices de estabilidade.

Tempo de Indução Tempo de Estabilidade Amostras 

145ºC 135º 145ºC 135º 

Poliol  C 0,73 3,33  

Poliol  C + Anti-oxidante 1 

(0,01%) 

1,05 1,82 1,44 0,55 

Poliol  C + Anti-oxidante 3 

(0,01%) 

0,83 4,27 1,14 1,28 

Poliol  C  +Anti-oxidante 4 

(0,01%) 

1,23 4,00 1,68 1.20 

Poliol  C + Anti-oxidante 2 

(0,01%) 

0,7 1,85 0,96 0,56 

Poliol  viscoelástico 0,15 0,37  

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 1 (0,01%) 

0,25 0,38 1,67 1,03 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 3 (0,01%) 

0,24 0,60 1,60 1,62 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 4 (0,01%) 

0,12 1,06 0,80 2,86 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 2 (0,01%) 

0,17 0,38 1,13 1,03 

 

Analisando os resultados do efeito dos anti-oxidantes nas amostras, Poliol  viscoelástico e Poliol 

C, às temperaturas de 145ºC e 135ºC, verifica-se que a oxidação aumenta com a temperatura, 

uma vez que os tempos de indução e os de estabilidade são menores.

Ainda pela Tabela 4.7.1.1 pode-se verificar que a eficiência dos anti-oxidantes varia consoante o 

composto sobre o qual actuam sendo, neste caso, mais eficientes para o poliol viscoelástico.

Comparando a eficiência de todos os anti-oxidantes, verifica-se que, para o poliol  viscoelástico e 

para  a  temperatura  de  145ºC,  o  anti-oxidante  mais  eficiente  é   o  Anti-oxidante  1  e,  para  a 

temperatura de 135ºC, o mais eficiente é o Anti-oxidante 4.           

Em relação ao Poliol  C,  e para a  temperatura de 145ºC, verifica-se que o anti-oxidante mais 

efectivo é o Anti-oxidante 4 e, para a temperatura de 135ºC, o mais efectivo é o Anti-oxidante 3.

Estes valores vão ser, no entanto, confirmados por outra técnica de análise que também avalia o 

efeito de anti-oxidantes e que é o Gel-Time.
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I.4.8 - Análise do efeito anti-oxidante em Gel-Time.

Objectivo:

A  adição  de  um  Anti-oxidante  vai  diminuir  a  velocidade  de  reacção  de 

polimerização e por esse facto, através da comparação do desempenho de todos 

os Anti-oxidantes, é possível analisar qual é o mais eficiente.

 Resultados

Tabela I.4.8.1 – Resultados dos ensaios em Gel-time.

 Sistemas Temperatura de 

Operação (ºC) 

Tempo de Gel  (min) 

Resina 5:00 

Resina + Anti-oxidante 1(0,01%) 5:29 

Resina + Anti-oxidante 2 (0,01%) 6:03 

Resina +Anti-oxidante 3 (0,01%) 17:43 

Resina + Anti-oxidante 4 (0,01%) 

25 

21:23 

 

 Analisando a tabela dos resultados, verifica-se que o tempo de polimerização é mais longo para 

os anti-oxidantes 3 e 4, o que significa que a sua eficiência anti-oxidante é maior
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I.5 – Conclusões

Relativamente à caracterização do poliol viscoelástico, conclui-se que este é constituído por uma 

mistura de polióis, sendo a sua composição de 30 % de um triol de 2850 daltons e por 70% de um 

diol de 916, e com um índice de polidispersão de 1,3. A funcionalidade desta mistura é de 2,7 e 

apresenta uma composição rica em álcoois secundários. A caracterização do poliol viscoelástico 

encontra-se resumida na tabela seguinte:

Tabela I.5.1 – Caracterização do poliol viscoelástico.

Propriedades Poliol viscoelástica 

Descrição Mistura de dois polióis 

Iniciador Glicerina 

Cadeias PO+EO alternados 

Razão PO/EO 56:44 

PMmédia  (g/mol) 916 

Densidade (25º, g/cm3) 1,02 

Viscosidade (25º) 250 ± 25 (mPa.s) 

Número de ácidos (mgKOH/g) 165 ± 15 

Composição em água (%)  max. 0,1 

f  2,7 

Mistura 

 Diol Triol 

Mw (Daltons) 670 a 1000 2500 a 3500 

% na mistura <30% >60% 

 

Neste  trabalho,  não  houve  tempo  para  realizar  ensaios  de  mistura,  de  modo  a  identificar 

exactamente  os  polióis  constituintes  da  mistura  e  que  dão  origem ao poliol  viscoelástico.  No 

entanto,  era  importante  que  esses  ensaios  de  mistura  fossem realizados  e  também,  ensaios 

comparativos entre os polióis obtidos a partir das várias misturas e o poliol viscoelástico. Assim, 

após uma pesquisa em vários fabricantes e  patentes,  reuniu-se  na tabela  I.5.2,  exemplos  de 

polióis possíveis para utilizar na mistura. A simulação de várias misturas possíveis encontra-se na 

secção 4, Resultados e Discussão dos Resultados, na tabela I.4.6.3.
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Tabela I.5.2 – Exemplos de polióis comerciais possíveis para serem usados no processo de mistura.

Poliol Patente PM (g/L) f nº OH (mg KOH/g) Composição em EO (%) EO/PO Densidade Empresa 

PEG® 600 600 2 187 >90   
Union Carbide 

Corporation 

PPG®745 

US 7022746 B2 

745 2 150 >90   
Bayer 

Corporation 

PolyTHF®1000[39]  950-1050 2 107-118 >90   
BASF 

Corporation 

SOFTCEL Polyol U-1000[40]  1000 3 158-178   1,02 

SOFTCEL VE-1100[41]  1100 2 116-124   1,029 

Bayer material 

science Nafta 

Bayer 

Pluracol® 593 3606 3 6    

Pluracol®P2010 
 

1000 
 

2 
53,4-58,6 

    

Pluracol®P710R 
 

700 
 

2 140-150 
 

   

Pluracol®TP2540 
 

US 20050038133 

2500 
 

3 61-67 
 

   

BASF 

Corporation 

ARCOL POLYOL F-3022[42]  3000 3 56    

ARCOL POLYOL F-3040[43]  3000 3 54,5-57,5    

ARCOL POLYOL F-3222[44]  3200 3 52,6    

ARCOL POLYOL LG-56[45]  3000 3 57    

ARCOL POLYOL PPG-725[46]  763 2 147    

ARCOL POLYOL PPG-
1000[47] 

 1000 2 111    

Bayer material 

science Nafta 

Bayer 
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No que diz respeito à actividade dos anti-oxidantes foi possível chegar às seguintes conclusões: 

após a análise dos resultados obtidos por Rancimat (Tabela I.5.3) conclui-se que para o e Poliol C, 

para a temperatura de 145ºC, o anti-oxidante mais eficiente é o 4 e, para a temperatura de 135 ºC, 

o anti-oxidante mais eficiente é o 3. Em relação ao poliol viscoelástico concluiu-se que, para a 

temperatura de 145ºC, o anti-oxidante mais eficiente é o Anti-oxidante 1 e, para a temperatura de 

135ºC, o mais eficiente é o Anti-oxidante 4.

Tabela I.5.3 – Tempos de Estabilização das Amostras Ensaiadas.

 
Tempo de 

estabilidade (h) 

Poliol  

viscoelástico +   

Anti-oxidante 1 

(0,01%) 

Poliol  

viscoelástico         

+ Anti-oxidante 4 

(0,01%) 

Poliol C  +    Anti-

oxidante 4  

(0,01%) 

Poliol C + Anti-

oxidante 3 

(0,01%) 

T = 145ºC 1,67  1,68  

T = 135ºC  2,86  1,28 

 

Relativamente aos resultados obtidos por Gel-Time (Tabela I.5.4), chegou-se à conclusão que os 

anti-oxidantes mais eficientes eram o Anti-oxidante 3 e o 4.

Tabela I.5.4 – Tempo de Gel para as amostras ensaiadas.

 
Sistemas 

Temperatura de 

Operação (ºC) 
Tempo de Gel  (min) 

Resina 5:00 

Resina + Anti-oxidante 1 (0,01%) 5:29 

Resina + Anti-oxidante 2 (0,01%) 6:03 

Resina +Anti-oxidante 3 (0,01%) 17:43 

Resina + Anti-oxidante 4 (0,01%) 

25 

21:23 

 

Confrontando  os  resultados  obtidos  pelas  duas  metodologias  encontramos  um  elemento  em 

comum e que é o  Anti-oxidante 4, pelo que este é o anti-oxidante mais eficiente para o Poliol 

viscoelástico.
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II.1 – Resumo

Neste estudo, isolaram-se e identificaram-se os fungos predominantes colonizadores da cortiça, e 

que estão descritos na bibliografia como responsáveis pela formação de TCA,. através do método 

da  diluição  e  da  câmara  húmida.  Por  comparação  com  os  dados  da  pesquisa  bibliográfica, 

relativamente aos fungos associados à colonização da cortiça e à formação de TCA, verifica-se 

que a hipótese de que os fungos são responsáveis, em grande parte, pela existência de TCA nas 

rolhas  de  cortiça  está  de  acordo  com  a  literatura.  Concluiu-se  também  que  o  fungo  mais 

predominante é o fungo Chrysonilia sitophila.

Relativamente aos ensaios com os fungicidas Folpec Azul e Penconazol, através do método da 

filtração  por  membrana  e  com  duas  temperaturas  diferentes,  25ºC  e  80ºC,  com  várias 

concentrações,  concluiu-se  que  a  actividade  do  Folpec  não  é  influenciada  por  temperaturas 

elevadas e que tem actividade tanto em Penicillium como em Chrysonilia. 

No que diz respeito ao Penconazol, conclui-se que a temperatura elevada inactiva este fungicida e 

que somente demonstra actividade em Chrysonilia.
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II.2 – Introdução

II.2.1 - Origem dos Halofenóis e Haloanisóis

A influência do 2,4,6-Tricloroanizol  (2,4,6-TCA) nas propriedades organolépticas  do vinho está 

bem documentada e este composto é, em média, responsável por 80-90% do “sabor a rolha”.

Esta designação resulta da associação entre a existência de 2,4,6-TCA no vinho e deste composto 

ser  um produto do metabolismo da flora microbiana colonizadora da rolha de cortiça a partir de 

clorofenóis.

De  facto,  os  poros  da  cortiça  possuem  uma  estrutura  aberta  e  estão  colonizados  com 

microrganismos, muitos dos quais acompanham a cortiça ao longo do processo produtivo da rolha.

 Numa rolha de cortiça é possível encontrar cerca de 108 fungos, 104 leveduras e 104 bactérias.

No entanto,  outras  fontes  de contaminação foram identificadas,  tais  como,  o  uso de biocidas 

policlorofenólicos nos sobreiros, o branqueamento com cloro no processamento da cortiça (apesar 

de hoje  em dia  o uso de cloro ter  caído em desuso),  a lavagem dos barris  de madeira  com 

hipoclorito, o uso de biocidas clorofenólicos nos materiais de transporte e armazenamento e a 

migração da poluição atmosférica.[1,2,3,4,5]

Os halofenóis são compostos orgânicos sintetizados à escala industrial por cloração do fenol ou 

por hidrólise de clorobenzenos. Por exemplo, o pentaclorofenol (PCP) é usado como agente de 

preservação  para  madeira,  tintas,  fibras  vegetais  e  peles.  É  também  usado  como  herbicida, 

fungicida  e  insecticida  e  como  intermediário  na  produção  de  produtos  farmacêuticos, 

desinfectantes, pesticidas e corantes.

Portanto, deduz-se que a razão principal para a existência de clorofenóis nas adegas, e também 

nas  pranchas  de  cortiça,  seja  o  uso  massivo  de  PCP e  2,4,6-Triclorofenol  (2,4,6-TCP)  como 

pesticida.[2,3] 

Os halofenóis são também produzidos durante o tratamento de desinfecção da água potável e 

piscinas e durante o processo de branqueamento da pasta de madeira na indústria do papel.

Assim, como se pode verificar, a rolha não é a única responsável pela contaminação dos vinhos. 

Esta  pode  ser,  de  facto,  um  elemento  contaminante,  mas  pode  também  ser  o  veículo  de 

transmissão da contaminação existente no ambiente em redor.

No primeiro  caso,  quando a rolha  chega à adega,  já  possui  níveis inaceitáveis de halofenóis 

resultantes de contaminação nas florestas onde o sobreiro terá absorvido os halofenóis que são 

transportados na atmosfera pelas águas da chuva. 

Na presença dos halofenóis, a flora microbiana colonizadora do sobreiro terá detoxificado estes 

pesticidas por degradação ou por transformação a haloanizóis, que permanecerão absorvidos na 

cortiça ao longo do processamento da mesma.
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Pode também acontecer que as pranchas de cortiça cheguem limpas à indústria transformadora e 

por migração atmosférica dos haloanizóis e halofenóis durante o processo produtivo se obtenha 

uma rolha contaminada.[2,3,6,]

Existem dois tipos de rolha: aglomerados e rolhas naturais. 

A análise do granulado de cortiça que constitui os aglomerados de rolha indica que este material 

tem níveis basais, geralmente baixos, de 2,4,6-TCA que poderão ser transmitidos ao vinho.

Relativamente às rolhas naturais, foi recentemente encontrado um nível médio de contaminação 

de cerca de 5,6%. De acordo com Sefton e Simpson (2005), quase toda a cortiça natural contém 

algum TCA mas, na maioria dos casos, este não contamina o vinho engarrafado.[2,3]

No segundo  caso,  ocasionalmente,  a  rolha  de  cortiça  chega  limpa  à  adega  e  por  migração 

atmosférica dos halofenóis e haloanisóis, esta passa a estar contaminada. Deste modo, a rolha de 

cortiça  actua  como  veículo  de  transmissão  da  contaminação,  mas  a  sua  origem  reside  na 

adega.[6,17]

II.2.2- Estrutura Química dos Halofenóis e Haloanizóis

De um ponto de vista biológico, os haloanizóis são originados a partir de uma reacção defensiva 

bioquímica, que ocorre em certos microrganismos, principalmente em fungos filamentosos. 

Esta reacção dá-se quando os fungos entram em contacto com os halofenóis (maioritariamente 

clorofenóis e bromofenóis), os quais são usados em grande proporção como pesticidas altamente 

tóxicos e como fungicidas. Como resultado desta reacção de biometilação, os halofenóis tóxicos 

são convertidos em haloanizóis, os quais não são tóxicos para o microrganismo e, além disso, são 

extremamente voláteis.

Logo, a formação de haloanizóis é um mecanismo de sobrevivência para muitos microrganismos 

quando expostos a ambientes poluídos com halofenóis.

Os halofenóis (Figura II.2.2.1) são compostos derivados do fenol que transportam na sua estrutura 

um  ou  mais  átomos  de  um  halogéneo  e  são  massivamente  usados  devido  à  sua  elevada 

toxicidade em relação a quase qualquer organismo vivo.[2,3,7]
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Figura II.2.2.1 – Estruturas químicas dos haloanizóis e dos principais halofenóis envolvidos na contaminação 
do vinho.[2,3]

II.2.3 - Mecanismos da formação dos Cloroanisóis

Os mecanismos moleculares (Figura II.2.3.1) que dão origem ao 2,4,6-TCA ainda não são bem 

conhecidos porém têm sido largamente estudados e algumas hipóteses comprovadas.

Hipótese 1 (Catabolismo de compostos clorados complexos)

A formação do 2,4,6-TCA está associada ao facto  de este composto  ser  um intermediário  do 

catabolismo de compostos clorados complexos. [6,17,20,21]

Por exemplo, o PCP e o 2,3,4,6-Tetraclorofenol (2,3,4,6-TeCP) são compostos altamente tóxicos e 

a sua biometilação aos respectivos anisóis são uma forma de detoxificação. Os anisóis resultantes 

são posteriormente de-halogenados formando o 2,4,6-TCA.

O hexaclorociclohexano sofre uma de-hidrohalogenação dando origem ao 1,3,5-triclorobenzeno, o 

qual, por sua vez, sofre uma hidroxilação originando 2,4,6-TCP o qual é, por fim, metilado a 2,4,6-

TCA.[2,3,5,8]
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Do mesmo modo, a de-halogenação redutora do hexaclorobenzeno pode conduzir ao PCP, ao 

2,3,4,6-TCP  ou  ao  2,4,6-TCP,  os  quais  são  depois  os  precursores  para  a  reacção  de 

metilação.[2,3,5,8]

Hipótese 2 (De-Halogenação de anizóis clorados complexos)

O  2,4,6-TCA  é  formado  directamente  a  partir  de  cloroanisóis  complexos,  como  o  2,3,4,6-

Tetracloroanizol (2,3,4,6-TCA) e o pentacloroanizol  (PCA) por um processo de de-halogenação 

redutivo. [2,3,8]

Hipótese 3 (Síntese por halogenação do anizol)

O  fenol  dá  origem  ao  2,4,6-TCA por  cloração  e,  subsequentemente,  por  biometilação;  ou, 

alternativamente,  se  o  anizol  fosse  o  precursor,  então  a  biometilação  aconteceria  antes  da 

cloração.[2,3,8]

Hipótese 4 (Cloração na presença de hipoclorito de sódio e subsequente biometilação do 

fenol)

O fenol  é sintetizado intracelularmente  a partir  da  glucose dando origem ao ácido shiquimico 

através da via das pentoses fosfato e originando o 2,4,6-TCA posteriormente por cloração.[2,3,8]

Hipótese 5 (Síntese directa por biometilação)

Os cloroanizóis aparecem na natureza, a partir de microrganismos, directamente da biometilação 

(o-metilação) do respectivo precursor clorofenol.[2,3,8,9]
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Figura II.2.3.1 – Propostas para os mecanismos biossintéticos do 2,4,6-TCA na cortiça. I – Hipótese 1; II – 
Hipótese 2; III – Hipótese 3; IV – Hipótese 4; V – Hipótese 5. [2,3]

As hipóteses 1 e 2 são pouco prováveis de ocorrerem tendo em conta que a cortiça é um sistema 

aeróbio e estes mecanismos envolvem um passo de de-halogenação que ocorre principalmente 

em condições anaeróbias.

Além de  que,  a  degradação aeróbia  destes  compostos  complexos  continuaria  através de  um 

mecanismo oxidativo de de-halogenação catalisado por enzimas (monoxigenases), dando origem 

a diferentes quinonas como intermediários, as quais não podem ser convertidas em 2,4,6-TCA.

Dada a própria constituição da cortiça (Tabela II.2.3.1),  levantou-se também a hipótese de os 

cloroanizóis  poderem  ser  produzidos  durante  a  biodegradação  da  suberina  da  cortiça,  ou 

alternativamente, da lenhina da madeira, na presença de cloro.[2,3,5]

Hipoteticamente, se existissem traços de fenol e na presença de cloro, poderia ocorrer cloração do 

fenol dando origem ao 2,4,6-TCP, o qual seria posteriormente biometilado a 2,4,6-TCA por fungos 

existentes na cortiça.

No entanto, mesmo isto acontecendo, pensa-se que a contribuição final deste processo para a 

quantidade total de 2,4,6-TCA detectado nas cortiças deverá ser mínimo, quando comparado com 

a quantidade originada a partir da contaminação ambiental por clorofenóis.

De facto,  a incubação de uma estirpe fúngica produtora  de TCA em granulado de cortiça  na 

presença  de  fenol  e  hipoclorito,  não  suportou  a  formação  eficiente  do  2,4,6-TCP,  quando 
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comparado com os níveis elevados de 2,4,6-TCA produzidos a partir da biometilação do 2,4,6-

TCP. [2,3,6]

Tabela II.2.3.1 – Composição da Cortiça [2,3]

Constituintes (%) 

Suberina 45 

Polifenóis (lenhina e taninos) 33 

Polissacáridos (celulose e hemicelulose) 12 

Ceras, Terpenóides 5 

Água, Sais minerais, Glicerina 5 

 

Apesar das várias hipóteses propostas para explicar o mecanismo e a origem dos cloroanizóis, 

tanto na cortiça como nas adegas, correntemente, a única cientificamente provada é a origem do 

2,4,6-TCA a partir da biometilação do 2,4,6-TCP.[2,3]

II.2.4 - Precursores da reacção de Biometilação

Ao contrário do que se pensava, nem todos os clorofenóis têm a mesma eficiência de produção de 

2,4,6-TCA através da biometilação.

Em ensaios  com  Trichoderma longibrachiatum  (Tabela  II.2.4.1),  a  partir  de outros  precursores 

clorofenólicos, ficou claro que apenas o 2,4,6-TCP agia como precursor eficiente, uma vez que o 

valor  da  taxa  de  bioconversão  foi  cerca  de  34,72%,  enquanto  todos  os  outros  não  deram 

quantidades significativas de 2,4,6-TCA (< 2,5%).[2,3,5]

O facto de quase todos os precursores terem sido degradados, com mais ou menos eficiência, 

leva-nos  a  concluir  que  é  uma  única  enzima,  a  clorofenol  o-metiltransferase  (CPOMT).  a 

responsável por todos os anizóis formados.

Tabela II.2.4.1 – Especificidade da CPOMT de T. longibrachiatum para o substrato.[2,3]
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II.2.5 - Mecanismo da biossíntese em fungos

Como resultado da elevada toxicidade dos clorofenóis, quando os fungos filamentosos detectam a 

presença destes no seu meio, tentam a sua inactivação ( processo designado por detoxificação ou 

remoção de toxicidade), uma vez que, caso contrário, podem morrer ou sofrer importantes danos 

afectando a sua fisiologia.

De modo a realizar esta detoxificação, os fungos filamentosos desenvolveram, pelo menos, duas 

estratégias de resistência diferentes.[2,3,5,8]

1. Quando as células do fungo entram em contacto com o 2,4,6-TCP produzem um tipo de 

enzima oxidativa (por exemplo, lacases ou peroxidases), que são secretadas activamente 

do interior da célula para atacar e degradar os clorofenóis no exterior da célula.

2. Como os  clorofenóis  são  lipossolúveis,  existe  sempre  uma pequena  proporção  que é 

capaz de atravessar a parede celular e a membrana citoplasmática atingindo o interior da 

célula.  De  modo  a  evitar  esta  ameaça,  o  sistema  de  defesa  dos  fungos  produz 

imediatamente uma enzima, a CPOMT. Esta enzima é responsável pela transformação do 

2,4,6-TCP altamente tóxico num composto completamente inofensivo, o 2,4,6-TCA. Este 

composto  é  depois  excretado  da célula  e,  dado o  seu carácter  volátil,  é  rapidamente 

absorvido pela cortiça, madeira ou qualquer outro material colonizado pelos fungos.

Esta  estratégia  defensiva  (Figura  II.2.5.1)  é  bastante  comum  entre  os  fungos  filamentosos, 

portanto, a maioria dos fungos presentes, tanto na cortiça como nas adegas, podem sintetizar 

anizóis.
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Figura II.2.5.1 – Mecanismo da biotransformação do 2,4,6-TCP por fungos filamentosos. [2,3,8]

II.2.6 - Identificação dos Microrganismos formadores de TCA

 II.2.6.1 - Microflora microbiana associada à cortiça

 A natureza particular da cortiça permite a colonização e o crescimento de microrganismos nos 

lenticélios das suas células. Uma alteração na humidade influencia a qualidade microbiológica das 

pranchas de cortiça bem como as rolhas de cortiça produzidas.

Também se deve ter em conta que a cortiça, já de si, contém uma microflora natural que pode 

desenvolver-se no processo de produção de rolhas,  especialmente nas etapas de cozedura e 

lavagem. [10]

A indústria da cortiça envolve várias fases durante o processamento da mesma.

Numa primeira fase, tem-se a recolha da cortiça a partir do sobreiro ou a chegada à fábrica da 

cortiça como matéria-prima para a linha de produção. Esta cortiça é armazenada em pilhas no 

solo e deixada a repousar durante, no mínimo 6 meses,[28] para atingir a humidade ideal para dar 

inicio ao processamento da mesma. No entanto, antes de ser armazenada em pilhas, existe uma 

breve selecção, onde se verifica se a cortiça apresenta mancha amarela – indicação de que existe 

contaminação  -  e  toda  a  que  apresentar  esta  mancha  é  posta  de  lado  e  não  é  utilizada  na 

produção de rolhas.

O primeiro passo do processamento é a cozedura, que ocorre a cerca de 100ºC, durante mais ou 

menos uma hora,  e que tem como objectivo remover sólidos orgânicos,  tornar  a cortiça mais 

suave e flexível bem como eliminar os taninos.[8,11]
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Após esta cozedura, as pranchas de cortiça são armazenadas num ambiente ventilado e deixadas 

a secar até atingirem uma consistência e um teor de humidade homogéneo para depois seguirem 

para os restantes passos da linha de produção.

Esta é uma etapa crítica no que diz respeito à contaminação dos fungos, uma vez que, quanto 

maior fôr o tempo de espera para as pranchas de cortiça seguirem na linha de produção maior é a 

probabilidade de existir desenvolvimento microbiano na cortiça. Quando, porém, as pranchas de 

cortiça seguem prontamente para a fase seguinte do processamento, após secagem, o risco de 

contaminação é menor.

Após estarem secas, as pranchas são cortadas em tamanhos mais pequenos, a partir dos quais 

se fazem as rolhas e os discos. Os desperdícios são recolhidos e transformados em granulado de 

cortiça, o qual é posteriormente processado para se obterem rolhas a partir de aglomerados de 

cortiça de baixo valor e qualidade.

As  rolhas  naturais  são  posteriormente  polidas,  usando  uma  pedra  abrasiva,  para  obter  as 

dimensões exactas requeridas e, finalmente, é feito um passo de lavagem para limpar e aclarar as 

rolhas.  Esta  lavagem  era  feita  com  hipoclorito  de  sódio,  no  entanto,  actualmente,  este  foi 

substituído por peróxido de hidrogénio, contendo amónia, de modo a evitar uma fonte de cloros.

Após a lavagem, as rolhas são secas em fornos ou esterilizadas com ar para corrigir a composição 

da mistura e são, por fim, armazenadas até serem comercializadas.[8,11] 

É claro que a flora microbiana associada à cortiça está dependente da composição química desta 

e, do facto de estar exposta a condições ambientais por largos períodos de tempo, não apenas na 

árvore mas também depois de a cortiça ser recolhida.

Também  a  origem  geográfica  da  cortiça  e  as  condições  climatéricas  e  ambientais  locais 

condicionam  a  natureza  dos  microrganismos  colonizadores  da  cortiça.  Todos  estes  factores 

determinam que a flora microbiana da cortiça seja uma sucessão de diferentes populações através 

do tempo, difíceis de definir.[8,12]

Assim, fez-se uma recolha, a partir de vários artigos, dos microrganismos identificados associados 

à cortiça.

Os microrganismos associados ao “sabor a rolha” são, na sua maioria, fungos filamentosos mas 

também leveduras e bactérias.
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Tabela II.2.6.1.1 – Microorganismos associados à cortiça [2,8,12]

Bactérias Fungos Fungos Leveduras 

Bacillus sp. 
B. cereus 

B. circulars 
B. firmus 

B. sedentarius 
B. subtilis 

Acremonium sp. 
A. chartícola 
A. roseum 
A. strictum 

 

Neurospora sp. 
N. crassa 

 

Aureobasidium sp. 
A. pullulans 

 

Corynebacterium sp. Alternaria sp. 
Paecilomyces sp. 

P. variotii 
Candida sp. 
C. famata 

Flavobacterium sp. 
Aphanocladium sp. 

A. album 

Penicillium sp. 
P. chermesinum 
P. chrysogenum 

P. citrinum 
P. corylophylum 
P. decumbens 
P. expansum 

P. frequentans 
P. funiculosum 

P. glabrum 
P. meleagrinum 

P. purpurogenum 
P. roquefortii 
P. rugulosum 
P. variabile 

P. viridicatum 

Criptococcus sp. 
 

Kurthia sp. 
Armillaria sp. 

A. mellea 
Phoma sp. 

P. herbarum 
Rhodotorula sp. 

R. glutinis 
Listeria sp. Arthrinium sp. Rhizoctonia sp. Saccharomyces sp. 

Microbispora sp. 

Aspergillus sp. 
A. flavus 

A. fumigatus 
A. glaucus 

A. niger 
A. niveus 

A. ochraceus 
A. parasiticus 

A. terreus 
A. versicolor 

Rhizopus sp. 
R. arrhizus 
R. stolonifer 

 

Sporodiobolus sp. 
S. johnsonii 

 

Micrococcus sp. 
M. luteus 
M. lylae 

Cladosporium sp. 
C. cladosporioides 

C. herbarum 
C. macrocarpum 

Stachybotrys sp. 
S. atra 

 
 

Nocardia sp. 
Chrysonilia sp. 

C. sitophila 

Trichoderma sp. 
T. harzianum 

T. longibrachiatum 
T. viride 

 

Pseudomonas sp. Epicoccum sp. 
Troncatella sp. 

T. truncata 
 

Streptomyces sp. 
S. griseus 

Eurotium sp. 
E. repens 

E. versicolor 
E. herbariorum 

Verticillium sp. 
V. fusisporum 

 

 
Fusarium sp. 

F. moniliforme 
F. oxysporum 

  

 
Mucor sp. 
M. mucedo 
M. hiemalis 

  

 

   

Tem sido descrito que a quantidade microbiana da cortiça é muito elevada nas fases iniciais do 

processo de produção. No entanto, este número decresce rapidamente ao longo dos próximos 

passos do processo.

De facto, a quantidade de microrganismos detectados na produção final é normalmente mais baixa 

do que 4 UFC/g cortiça. [2,5]
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Existem na bibliografia, vários artigos sobre os microrganismos identificados na cortiça, nas várias 

fases  de  processamento[5,6,12,13]. As  tabelas  II.2.6.1.2,  II.2.6.1.3,  II.2.6.1.4,  reflectem o total  dos 

vários microrganismos identificados nas várias fases de processamento.

Microrganismos identificados na cortiça, como matéria-prima

Tabela II.2.6.1.2 – Microorganismos em pranchas de cortiça (matéria-prima)

Leveduras Fungos Fungos Bactérias 

Cândida fumata [12] Aphanoclodium [13] Monilia [13] Streptomyces 

odorifer [12] 

Rhodotorula glutinis 
[12] 

Aspergillus flavus [12] 

Aspergillus glaucus [6,12,13] 

Aspergillus níger [12] 

Mucor sp [6,12,13] 

M. plumbeus [5,12] 

 

Sporodiobolus 

johonsonii [12] 

Chrysonilia [5,12,13] Paecilomyces [5,13]  

 Cladosporium [5,612,13] Penicillium sp [6,5,12,13] 

P. citrinum [12] 

P. decumbens [5,12] 

P. echinulatum [12] 

P. expasum [12] 

P. frequentans [12] 

P. glabrum [12] 

P. implicatum [12] 

P. purpurogenum [5, 12] 

P. roquefortii [12] 

 

 Fusarium [5,12] Trichoderma sp [5, 12, 13 

T. longibrochiatum [5,12] 

T. viride [5,12] 

 

 

Para se ter uma ordem de grandeza e quantidade relativa dos microrganismos em cada fase do 

processamento, indico aqui os valores da população microbiana inicial, na cortiça como matéria-

prima:  para  as bactérias,  3,01x105 ± 2,57x105 UFC/g cortiça  e  para os fungos de 5,68x104 ± 

3,77x104 UFC/g cortiça.[5]

Microrganismos identificados na cortiça após cozedura

Tabela II.2.6.1.3 – Microrganismos identificados na cortiça após cozedura e secagem
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Leveduras Fungos Fungos Bactérias 

Cândida fumata [12] Aspergillus flavus [12] 

A. glaucus [6,12,13] 

Penicillium spp [6,12,13] 

P. citrinum [12] 

P. decumbens [5,12] 

P. echinulatum [12] 

P. expasum [12] 

P. frequentans [12] 

P. glabrum [12] 

P. implicatum [12] 

P. purpurogenum [5, 12] 

Sporodiobolus 

johonsonii [12] 

Chrysonilia sitophila [5,12,13] Rhyzoctonia stolonifer [12] 

 Cladosporium spp [6,5,12,13] Rhodotorula glutinis [12] 

 Mucor spp [6,12,13] 

M. plumbeus [12] 

M. racemosus [12] 

Trichoderma spp [6,12,13] 

T. longibrachiatum [5,12] 

T. viride [5,12] 

_ 

 

Os níveis da população microbiana foram ligeiramente reduzidos quando a cortiça foi submergida 

num banho de água quente: para as bactérias obteve-se 9,02x104 ± 4,88x104 UFC/g cortiça e para 

os fungos, 2,73x104  ± 1,33x104 UFC/g cortiça.[5]

De acordo com Santos, Bragança e Pereira et al, o número de populações após cozedura é mais 

reduzido mas a sua frequência  de ocorrência  é  muito  mais  elevada.  Este  facto,  deverá estar 

relacionado com a eliminação de algumas populações após submissão das pranchas à cozedura 

e,  também,  com  as  condições  muito  favoráveis  ao  desenvolvimento  exacerbado  de  alguns 

microrganismos, durante a fase de maturação e, subsequente eliminação de outros, não só devido 

a alterações ambientais como por força de fenómenos de competitividade. No entanto, mesmo 

que a cozedura cause decréscimo da diversidade populacional, o ambiente da fábrica fortemente 

contaminado poderá determinar contaminações posteriores.

A este propósito, de referir que durante a cozedura, a temperatura não atinge valores letais para a 

maior  parte  dos microrganismos que colonizam os lenticélios,  uma vez que estes  são nichos 

ecológicos que, para além de favorecerem um bom suporte nutricional, mantêm mais estáveis a 

humidade e a temperatura.[4,12]

De  facto,  o  tamanho  da  população  microbiana  aumentou  significativamente  e  atingiu  o  seu 

máximo quando as pranchas de cortiça ficaram empilhadas a secar, altura em que as condições 

de humidade e temperatura favorecem o rápido aumento do número de microrganismos: para as 

bactérias obteve-se um valor de 7,12x105 ± 3,84x105 UFC/g cortiça e para os fungos de 6,20x106 ± 

4,71x106 UFC/g cortiça.[5]

Microrganismos identificados no produto final, a rolha

Tabela II.2.6.1.4 – Microrganismos identificados na rolha de cortiça
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Leveduras Fungos Fungos Bactérias 

Candida spp [6,12,13] 

C. fumata [12] 

C. humicola [12] 

Acremonium spp [12] 

A. allarguns [12] 

Mucor spp [12] 

M. hiemalis [12] 

M. mucedo [12] 

M. plumbeus [12,10] 

Bacillus [12,10] 

Cryptococus spp [12] 

Alternaria spp [12] 

A. alternata [12] 

A. tenuissimo [12] 

Paecilomyces spp [5,12] Streptomyces sp [12] 

Rhodotorula spp [2,12,13] 

R. glutinis [12,1o] 

Aspergillus spp [12] 

A. caricus [12] 

A. fumigatus [12,10] 

A. glaucus [12] 

A. nidulans [6,12] 

A. níger [12,10] 

A. ruber [6] 

Penicillium spp [12] 

P. citrinum [12,10] 

P. decumbens [5,12] 

P. echinulatum [12] 

P. expasum [12] 

P. frequentans [6,12] 

P. glabrum [12] 

P. glaucun [12] 

P. implicatum [12] 

P. purpurescens [12] 

P. roquefortii [12] 

 

Sacharomyces sp [6,12] 

 
Asymetrica velutina [6] 

Rhyzopus arrhisus [12] 

R. stolonifer [12] 
 

Sporodiobolus 

johonosii [12,13] 
Aureobasidium pullulans [12] Rhizoctonia sp [12]  

 
Chrysonilia 

sitophila [5,12] 

Trichoderma spp [12] 

T. aureoviride [12] 

T. longibrachiatum [5,12] 

T. viride [5,12,10] 

 

 
Cladosporium spp [5,12] 

C. harborum [12] 
  

 

Após a secagem, o tamanho das populações decresce drasticamente durante as fases seguintes, 

as quais englobam uma combinação de tratamentos mecânicos e químicos, chegando ao seu 

valor mínimo no produto final, como já foi referido, menos de 4 UFC/g cortiça.[2,5]

Além disso, as rolhas finais estão secas e não permitem crescimento microbiano (aw < 60).

No  entanto,  se  forem  empilhadas  impropriamente,  ou  sujeitas  a  manuseamento  descuidado 

durante  o  transporte,  podem ser  re-hidratadas.[24]Muitas  vezes a  contaminação  ocorre  após  o 

tratamento  da  cortiça  e  tem  lugar  nos  locais  de  vinificação,  dependendo  das  condições  de 

armazenamento das garrafas.[4,6]

II.2.6.2 - Microrganismos produtores de TCA
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Dos  vários  fungos  identificados  como  colonizadores  da  cortiça,  alguns  podem  aumentar 

significativamente a  concentração de 2,4,6-TCA quando na presença do precursor,  2,4,6-TCP. 

Também para estes se procedeu a uma recolha, a partir de vários artigos, dos microrganismos 

produtores de TCA (Tabela II.2.6.2.1).

Tabela II.2.6.2.1 – Microorganismos responsáveis pela formação de TCA
Bactérias Fungos 

Streptomyces sp.[5] Acrenomium strictum [5] 

 Aspergillus sp.[12] 

A. niger [12] 

 Chrisonilia sitophila [5] 

 Cladosporium sp. [5] 

Cladosporium oxysporum [5] 

 Fusarium sp. 

F. oxysporum [5] 

 Mortierella alpina 

 Mucor sp. 

M.  plumbens 

 Paecilomyces virides[5] 

 Penicillium sp. 

P. citrinum 

P. chrysogenum [5] 

P.  decumbens 

P.  frequentans 

P.  glabrum 

P. purpurogenum [5] 

P.  roquefortii 

 Trichoderma sp. 

T.  longibrachiatum [5] 

T. viride [5] 

 Verticillium psalliotae [5] 

 

 De acordo com a bibliografia[20] foi possível agrupar os fungos em quatro classes:

Os produtores fortes (Trichoderma e Fusarium) conseguem transformar mais de 

25% do precursor (2,4,6-TCP) em 2,4,6-TCA.

Os  produtores  médios conseguem  transformar  entre  10  a  25%  e  incluem 

Penicillium, Aspergillus strictum, C. sitophila e C. oxysporum.

Os produtores baixos que transformam o 2,4,6-TCP em 2,4,6-TCA entre 5 a 10% 

incluem P. viridis, P. chrysogenum e V. psalliotae.
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Os não produtores, considerados por revelarem uma bioconversão < 1% são M. 

alpina, M. plumbeus e P. decumbens.

Assim, apesar de se terem identificado vários tipos de bactérias, leveduras e fungos associados à 

cortiça, verifica-se que apenas os fungos são a única fonte significativa de TCA.[6,14,18] E dentro dos 

vários  fungos  produtores  de  TCA,  o  género  Trichoderma parece  ser  o  que  possui  maior 

capacidade de produzir este composto.[5]

II.2.7 - Inibidores do crescimento dos fungos

A  estratégia  de  inibição  da  formação  do  TCA  é  aqui  apresentada  como  inibição  dos 

microrganismos produtores  de TCA e que contaminam a cortiça,  uma vez que,  não existindo 

microrganismos destes na cortiça, não existe formação de TCA.

Assim, fez-se uma pesquisa sobre fungicidas com largo espectro de acção, homologados para a 

videira, uma vez que vão ser aplicados num produto que está envolvido na indústria alimentar e 

que está em contacto com o vinho. Além disso, teve-se em consideração o tipo de grupos activos 

do fungicida, de modo a evitar interacções com os grupos reactivos do pré-polímero a usar em 

aglomerado de rolhas e, deste modo, prevenir a perda da actividade do inibidor ou a instabilidade 

do  pré-polímero.  Houve  ainda  especial  cuidado  em  seleccionar  formulações  comerciais  que 

tivessem  apenas  um  princípio  activo,  para  garantir  que  aquele  composto,  e  só  aquele,  era 

responsável pela inibição.[17,18]

Os  fungicidas  são  substâncias  químicas  com  capacidade  para  eliminar  fungos,  sendo 

frequentemente utilizados na protecção das culturas contra os fungos fitopatogénicos.

Foram desenvolvidos muitos fungicidas com vários mecanismos de acção contra fitopatogénicos, 

nomeadamente:

Inibição de processos bioquímicos dos fungos, tais como, a biossíntese de 

ácidos  nucleicos,  aminoácidos  ou  de  proteínas  ou,  ainda,  inibição  da 

biossíntese de lípidos, nomeadamente de esteróides e ácidos gordos;

Perturbações do metabolismo energético, tais como inibição da glicólise, do 

ciclo dos ácidos tricarboxílicos, da cadeia transportadora de electrões ou da 

fosforilação oxidativa;

Inibição  da  divisão  celular  ou  destruição  das  estruturas  celulares, 

nomeadamente por atrofia do crescimento das hifas e inibição da formação de 

estruturas produtoras de esporos.

Actualmente, os mais utilizados são inibidores da biossíntese de esteróides dos fitopatogénicos 

(triazóis e derivados de morfolina), inibidores da síntese proteica (ftalimidas) ou da biossíntese dos 

ácidos nucleicos,  como as acilalaninas que inibem a síntese do ARN e os benzimidazóis  que 
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foram inicialmente  considerados  como inibidores  da  síntese  de  ADN e,  posteriormente,  como 

inibidores da formação dos microtúbulos nos microrganismos. [19,20,21,22,23]

Existem muitos fungicidas [14,15,16,17] que estão homologados para a videira, no entanto, como já foi 

referido, impôs-se ainda outra restrição na selecção dos fungicidas a ensaiar; e que é possuir 

apenas um princípio activo de modo a que o princípio activo que inibir o crescimento fique bem 

identificado.

Os princípios activos seleccionados foram o penconazol e o folpete. 

- Folpete

O  Folpete  ou  N-triclorometiltioftalimida,  Figura  II.2.7.1,  pertence  ao  grupo  dos  fungicidas  N-

triclorometiltioderivados, como a captana e o captafol. As características gerais do folpete estão 

representadas na Tabela II.2.7.2.[13]

Figura II.2.7.1 – Estrutura química do folpete: N-triclorometiltioderivados.(retirado de 24)

Tabela II.2.7.2 – Características físico-químicas do folpete.(retirado de 24)
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Nome 

N-triclorometiltioftalimida 

N-triclorometilsulfanilftalimida IUPAC 

N-triclorometilsulfanil-1,2-benzenocarboximida 

CAS 2-[(triclorometil)tio]-1H-iso-indol-1,3(2H)-diona 

Classe Química Ftalimida 

Fórmula Molecular C9H4Cl3NO2S 

Massa Molecular (g/mol) 296,56 

Ponto de Fusão (ºC) 177 

Pressão de Vapor (25º, Pa) 2,1 x 10-5 

Coeficiente de Partição octanol-água (25ºC, Log 

Pow) 

3,11 

Solubilidade em água (25ºC, mg/L) 1,3 (muito baixa) 

Solubilidade em solventes orgânicos  

Acetona, Acetonitrilo, Clorofórmio  (20ºC, g/L) 8,7 

Benzeno (20ºC, g/L)) 2,2 

Isopropanol (20ºC, g/L)) 1,25 

Cetonas alifáticas (25ºC, %) 3 - 4 

Hidrocarbonetos alifáticos (25ºC, %) 0,1 - 1 

Hidrocarbonetos aromáticos, polares e oxigenados 

(25ºC) 

Insolúvel 

Estável em ambiente em condições de baixa humidade Estabilidade 

Não é estável em condições alcalinas 

 

O Folpete é um fungicida de contacto de largo espectro. A sua acção é principalmente preventiva, 

actuando essencialmente por desnaturação dos grupos tiol (SH) das proteínas, como inibidor da 

germinação dos esporos dos fungos e do crescimento do micélio. No seu modo de acção podem 

distinguir-se,  fundamentalmente,  três mecanismos principais:  inibição específica  da respiração, 

interferência na permeabilidade da membrana e acção sobre a divisão celular.  O folpete reage 

com o grupo tiol  presente em diversos enzimas da cadeia respiratória e da membrana celular, 

formando pondes dissulfureto que alteram o fluxo mitocondrial e, consequentemente, bloqueiam a 

respiração e a permeabilidade da membrana citoplasmática e inibem o processo normal de divisão 

celular. [24,25,19,20,21,22,23]

- Penconazol

O  Penconazol,  Figura  II.2.7.2,  pertence  ao  grupo  dos  azóis.  As  características  gerais  do 

penconazol estão representadas na Tabela II.2.7.2.
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Figura II.2.7.2. – Estrutura química do Penconazol.(retirado de 26)

Tabela II.2.7.2 – Características físico-químicas do Penconazol.(retirado de 26)

Nome 

IUPAC 1-(2,4-dicloro-ß-propilfenetil) -1H-1,2,4-triazol 

CAS 66246-88-6 

Classe Química Azol 

Fórmula Molecular C13H15Cl2N3 

Massa Molecular (g/mol) 284.18 

Densidade (20ºC, g/cm3) 0,97 – 0,99  

Pressão de Vapor (25º, mPa) 0,37  

Solubilidade em água (25ºC, mg/L) 73 

Solubilidade em solventes orgânicos  (25ºC, g/L)  

Etanol  730 

Acetona 770 

Tolueno 610 

n-Hexano 22 

n-Octanol 400 

 

O Penconazol pertence à família química dos triazóis e tem uma acção preventiva e curativa, 

actuando ao nível da parede celular dos fungos, inibindo a biossíntese do ergosterol. Apresenta 

também acção anti-esporulante.[26,27]
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II.3 - Materiais e Técnicas Experimentais

II.3.1 – Materiais

II.3.1.1 - Amostras de cortiça:

- Pranchas de cortiça após cozedura

- Discos de cortiça

- Aglomerado de cortiça

As amostras foram recolhidas da empresa Corticeiras do Lavre, perto de Vendas Novas, Alentejo, 

Portugal.

O  transporte  foi  realizado  numa  arca  refrigeradora,  em  sacos  fechados,  para  evitar 

desenvolvimento não controlado e contaminação. 

Todas  as  amostras  apresentavam  mancha  amarela  considerável,  sinal  que  está  associado  à 

presença de TCA, e tinham sido rejeitadas no controlo de qualidade

II:3.1.2 - Fungicidas:  

- Folpec Azul (Folpete)

                                 - Pencol (Penconazol)

O fungicida comercial, Folpec Azul[28], utilizado para o controlo do míldio da videira nos tratamentos 

das vinhas tem uma formulação comercial que contém 50% (p/p) de folpete. 

O fungicida comercial, Pencol[23], utilizado para o controlo do oídio da videira nos tratamentos das 

vinhas é um concentrado de emulsão com 100g/L de penconazol.

Como já foi referido, a selecção destes possíveis inibidores, teve base em produtos homologados 

para aplicação na vinha, com um único princípio activo e sem grupos activos que poderiam reagir 

com os grupos reactivos do pré-polímero de poliuretano.

II.3.2 – Técnicas Experimentais

II.3.2.1 - Identificação e quantificação dos Microorganismos Associados à 

cortiça

II.3.2.1.1 - Método da Diluição

De acordo com este método, foram pesadas 10g de amostra e suspensas numa solução de 250 

ml contendo 90 ml de uma solução aquosa de NaCl (0,45% (w/w)). As amostras foram colocadas 

___________________________________________________________________100



PARTE II – Materiais e Técnicas Experimentais __________________________________________________________

sob agitação a 25ºC, durante 60 min, tendo sido seguido o esquema representado no fluxograma 

da Figura II.3.2.1.. 

Para a contagem e identificação dos microrganismos, a suspensão resultante foi diluída seis vezes 

sucessivamente na razão de 1:10, numa solução de NaCl e 5 alíquotas de 0,2 ml de cada diluição 

foram espalhadas  em placas  de  Petri  de  9  cm com agar  Cooke  Rose  Bengal  (CRB)  e  com 

cloranfenicol,0,01% (w/v), (a composição dos meios encontra-se nos Anexo D).

     

A contagem foi efectuada em agar de extracto de Malte (MEA) após 5 dias de incubação a 25ºC.

Após a contagem,  para  proceder-se ao isolamento  dos fungos mais  dominantes,  estes  foram 

numerados em série

Para  evitar  redundância  desnecessária,  apenas  um  representante  de  cada  colónia 

morfologicamente distinta de cada amostra, foi isolada para estudos posteriores. O isolamento 

destas colónias foi feito em novas placas, contendo MEA, e incubadas a 25ºC, durante 5 dias.

As  espécies  com  colónias  que  se  espalhavam  rapidamente  foram  eliminadas  o  mais  cedo 

possível. 

As leveduras não foram consideradas durante o processo de isolamento.

Os fungos filamentosos foram identificados por observação macroscópica das colónias em MEA e 

por  observação  microscópica  das  estruturas  vegetativas  e  reprodutoras,  utilizando-se  chaves 

taxonómicas adequadas.[29,30]

   

Agitar a 25ºC durante 60 min 

 

Efectuar as diluições apropriadas e inocular 1 mL de cada diluição e 5 placas de Petri contendo: 

 

CRB com cloranfenicol (0,01%) 

 

Incubar a 25ºC durante 5 dias 

                        Contagem 

  Repicar as estirpes isoladas para placas contendo MEA 

 

Identificar os fungos por observação macro e microscópica. 

Figura II.3.2.1 – Esquema geral do processo de isolamento dos microrganismos em amostras de 

cortiça.(adaptado de 24)

___________________________________________________________________
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II.3.2.1.2 - Método da Câmara Húmida

Neste método, foram cortadas amostras com as dimensões 12x9x3 cm das pranchas de cortiça e 

amostras  de discos e foram postas em sacos de plástico  hermeticamente fechados,  os quais 

continham algodão ensopado em água estéril de modo a produzir condições húmidas.

Os sacos de plástico foram mantidos a 25ºC, durante 5 dias, no escuro, e os resultados foram 

expressos em percentagem de colonização fúngica em relação à área total da amostra.

Todas as soluções foram preparadas com água bidestilada sob condições esterilizadas.

Os isolados formadores de esporos foram identificados usando vários métodos.

As  estirpes  isoladas  e  usadas  neste  estudo  estão  depositadas  na  colecção  de  culturas  de 

microrganismos industriais do Laboratório de Microbiologia Industrial do INETI.[29,30]

            II.3.2.2 – Ensaios com os Fungicidas

               II.3.2.2.1 - Método da Filtração por membrana 

          – Condições do ensaio

- Fungicidas:  Folpec Azul (Folpete)

                                            Pencol (Penconazol)

- Microrganismos utilizados: Aspergillius niger

                                                                    Chrysonilia

Os  ensaios  dos  fungicidas  foram  realizados  nestes  dois  microrganismos  e  os  resultados  do 

Aspergillus podem estender-se também ao Penicillium, devido à sua proximidade taxonómica.

- Preparação das amostras dos fungicidas

Tabela II.3.2.1 – Preparação das amostras de Folpec Azul a ensaiar.

                            

Concentração (g/L) Reagentes 

1 5 10 15 

Folpec (g) 0,125 0,625 1,25 1,875 

Água (ml) 100 
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Tabela II.3.2.2 – Preparação das amostras de Penconazol a ensaiar.

Concentração (mg/L) 
Reagentes 

10 15 20 30 

Pencol(µl) 13 19 25 38 

Água (ml) 100 

 

- Preparação do inóculo.

O  microrganismos  foi  preparado  em  rampas  e  o  inóculo  foi  obtido  após  3  repicagens  para 

quantificar  o  número  de  microrganismos  a  utilizar  nos  ensaios.  Para  tal  foi  utilizado  um 

hemacitómetro.

Para realizar os ensaios, como esta solução é muito concentrada, foram feitas 6 diluições (1:10) 

usando MRD como solvente.

- Metodologia

Os ensaios  foram realizados  com o  fungicida  sujeito  a  duas  temperaturas  diferentes,  uma  à 

temperatura ambiente de 25ºC, e outra com aquecimento do fungicida a 80ºC.

Montou-se o Filtro de Buckner, utilizando membranas de 0,45 µm e seguiu-se o procedimento 

descrito no anexo E.

Para os ensaios com as soluções teste a 80ºC a diferença reside em adicionar primeiro a solução 

teste  ao tubo  de  ensaio  e  levá-lo  a  um banho termostatizado  a  80ºC,  durante  5  min,  deixar 

arrefecer durante 10 min, adicionar 1 ml de água bidestilada e 1 ml de inóculo da diluição 1:4, 

agitar e deixar em contacto durante 15 min e iniciar a filtração como já foi descrito.
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II.4 – Resultados e Discussão

II:4.1 - Método da Diluição

Resultados

Tabela II.4.1.1 – Resultados do Isolamento e Identificação dos Microorganismos predominantes nas amostras 

pelo método da diluição.

Cortiça Aglomerado Discos 

Fungos 
Amostragem 

1 

(ufc/ml) 

Amostragem 

2 

(ufc/ml) 

Amostragem 

1 

(ufc/ml) 

Amostragem 

2 

(ufc/ml) 

Amostragem 

1 

(ufc/ml) 

Amostragem 

2 

(ufc/ml) 

Chrysonilia 

sitophila 
2,5 x 106 1,6 x 106 3,3 x 105 2,0 x 105 1,3 x 103 1,4 x 103 

Penicillium 

glabrum 
1,1 x 106 1,5 x 106 1,3 x 104 2,5 x 104 1,2 x 103 1,2 x 103 

Aspergillus 

niger 
3,5 x 105 2,6 x 105 2,8 x 104 3,5 x 104 3,8 x 102 2,9 x 102 

Trichoderma 

harziamn 
1,2 x 103 1,9 x 103 3,0 x 102 3,4 x 102 - - 

 

Analisando os resultados do método da diluição, verifica-se que das espécies mais predominantes 

nas pranchas de cortiça, no aglomerado e nos discos, a que está presente em maior quantidade é 

sempre o fungo  Chrysonilia sitophila  com um valor médio de 2,05 x 106  ufc/ml; de 2,65 x 106 

ufc/ml e 1,35 x 106  ufc/ml, respectivamente.
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II.4.2 - Método da Câmara Húmida

- Resultados

Tabela II.4.2.1 – Resultados do Isolamento e Identificação dos Microorganismos predominantes nas 

amostras pelo método da câmara húmida.

Cortiça  Discos  

Fungos 
Amostragem 

1 

(% colon.) 

Amostragem 

2 

(% colon.) 

Amostragem 

3 

(% colon.) 

Amostragem 

1 

(% colon.) 

Amostragem 

2 

(% colon.) 

Amostragem 

3 

(% colon.) 

Chrysonilia 

sitophila 
71,2 68,1 68,0 12,5 11,0 13,1 

Penicillium 

glabrum 
22,3 26,1 20,0 9,2 8,3 9,0 

Aspergillus 

niger 
21,0 19,5 20,5 10,1 12,5 10,0 

Trichoderma 

harziamn 
12,5 

10,1 
10,3 0  0 0 

 

Analisando  os  resultados  do  método  de  câmara  húmida,  verifica-se  que,  dos  fungos 

predominantes, o que se destaca, tanto na cortiça como nos discos, é mais uma vez, o fungo C. 

sitophila com um valor médio de 69,1% de colonização e 12,2% de colonização, respectivamente.

Os  resultados  dos  dois  métodos  são  concordantes  e  portanto,  conclui-se  que  o  fungo 

maioritariamente colonizador das amostras de cortiça é C. sitophila.

Relativamente  aos  fungos  encontrados,  ainda  que  tenham  sido  identificados  e  quantificados 

apenas  os  predominantes,  comparando  com a  listagem realizada  pela  pesquisa  bibliográfica, 

verifica-se que todos eles são produtores de TCA
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II.4.3 - Método da Filtração por Membrana

– Resultados

          - Ensaio com o Folpec Azul

Tabela II.4.3.1 – Resultados da actividade do Folpec Azul.

Chrysonilia Aspergillus Concentrações (g/L) 

T = 25ºC T = 80 ºC T = 25ºC T = 80ºC 

1 - - - - 

5 - ± - - 

10 ± + + + 

15 + + + + 

 
Legenda: - sem actividade (com crescimento); ± alguma actividade (redução do número de 

microorganismos); + com actividade (sem crescimento).

Analisando  os  resultados  relativamente  à  temperatura,  verifica-se  que  nos  ensaios  com 

Chrysonilia,  ter  sujeitado  o  fungicida  a  uma  temperatura  elevada  favoreceu  a  actividade  do 

mesmo. Por outro lado, os resultados relativamente ao  Aspergillus sugerem que a temperatura 

não tem qualquer influência na actividade do fungicida.

De qualquer modo, pode concluir-se que, mesmo sujeitando o fungicida a temperaturas elevadas, 

este não perde actividade, ou pode até melhorar o seu desempenho.

No primeiro ensaio, quando o fungicida foi lavado da membrana, verificou-se que o corante ficou 

retido e não houve crescimento de fungos. Portanto, apesar de poder concluir-se que o fungicida 

tem actividade, nada se pode concluir relativamente ao prícipio activo folpete, uma vez que, existe 

a hipótese de ser o próprio corante a ter a actividade e não o folpete. Assim, era importante repetir 

o ensaio com o mesmo fungicida e, nas mesmas condições, mas que não contivesse o corante na 

sua formulação, de modo a ser possível confirmar estes resultados.

Analisando  os  resultados  relativamente  às  concentrações,  verifica-se  que,  para  eliminar  o 

crescimento de Chrysonilia, é suficiente uma concentração entre 10 e 15 g/L de Folpec Azul (T = 

25ºC) e entre 5 e 10 g/L (T = 80ºC). Para eliminar o crescimento de Aspergillus, tanto para T = 

25ºC como para T = 80ºC, é suficiente uma concentração entre 5 e 10 g/L de Folpec Azul.
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- Ensaio com o Pencol

Tabela II.4.3.2 – Resultados da actividade do Penconazol.

Chrysonilia Aspergillus Concentrações 

(mg/L)  T = 25ºC T = 80 ºC T = 25ºC T = 80ºC 

10 - - - - 

15 - - - - 

20 - - ± - 

30 - - + - 

 

Legenda:  -  sem  actividade  (com  crescimento);  ±  alguma  actividade  (redução  do  número  de 

microorganismos); + com actividade (sem crescimento).

Analisando  os  resultados  relativamente  à  temperatura,  verifica-se  que  nos  ensaios  com 

Chrysonilia, ter sujeitado o fungicida a uma temperatura elevada, não levou a nenhuma conclusão 

sobre o efeito da temperatura na actividade do penconazol, uma vez que tanto a 25ºC como a 

80ºC, o fungicida não apresenta actividade. No entanto, os resultados relativamente ao Aspergillus 

sugerem que a temperatura inactiva o fungicida.

Assim, pode-se deduzir que o penconazol, para elevadas temperaturas, perde a sua actividade. 

Analisando  os  resultados  relativamente  às  concentrações,  verifica-se  que,  as  concentrações 

ensaiadas  com o penconazol  não são suficientes para  eliminar  o  crescimento de  Chrysonilia. 

Relativamente ao Aspergillus verifica-se que uma concentração entre 20 e 30 mg/L de Penconazol 

(T = 25ºC) é suficiente para eliminar o seu crescimento. 

Para confirmar os resultados do folpete, é necessário fazer um novo ensaio com um fungicida 

comercial sem corante. 

Além disso, ainda a nível de estudos laboratoriais, havia que fazer estudos de optimização da 

concentração do fungicida a utilizar.

Após  estes  ensaios  laboratoriais,  e  uma  vez  que  ambos  apresentaram  actividade  contra  os 

fungos,  pelo  menos a  nível  laboratorial,  em condições  de  crescimento  ideais,  havia depois  a 

necessidade de realizar:

ensaios com aplicação directa nas amostras de cortiça nas condições do ambiente 

fabril;

testes  de  compatibilidade  com o  pré-polímero  de  poliuretano,  avaliar  se  havia 

interacção entre o pré-polímero e o princípio activo alterando a sua actividade ou 

instabilizando a formulação do pré-polímero; 

ensaios  da manutenção da actividade do princípio activo quando adicionado à 

formulação,  avaliar qual  era a actividade do princípio activo após adicionado à 

formulação e durante quanto tempo se mantinha com actividade.
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Nestes casos,  além de ver o  efeito  nos microrganismos,  como aconteceu a nível  laboratorial, 

utilizar também a determinação de TCA por cromatografia gasosa para evidenciar os resultados 

obtidos e comprovar o efeito na inibição do TCA.

Estas são as hipóteses de trabalho para a candidatura ao programa de financiamento a projectos 

associados a empresas, assim como a pesquisa de outros inibidores, nomeadamente, inibidores 

do TCP, inibidores da enzima responsável pela formação do TCA, formas também indirectas de 

inibir a formação de TCA ou então, pesquisar mesmo inibidores directos do TCA. Estes assuntos 

estão  descrito  mais  pormenorizadamente  na  candidatura  ao  programa  de  finaciamento  em 

conjunto com uma empresa no anexo F.

Os ensaios com duas temperaturas diferentes, foram realizados considerando a possibilidade de 

adicionar  o  inibidor  directamente  na  água  de  cozedura  das  pranchas  de  cortiça,  durante  o 

processamento da cortiça.
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II.5 – Conclusões

Os fungos predominantes associados à colonização da cortiça foram identificados como sendo: C. 

sitophila, P. glabrum, A. niger e T. harziamn. Dos referidos, o que aparece em maior quantidade é 

C. sitophila..

Comparando com a pesquisa bibliográfica, verifica-se que todos eles produzem TCA, o que vem 

confirmar a hipótese de que, a flora microbiana da cortiça é em grande parte responsável pelo 

aparecimento de TCA nas rolhas de cortiça.

Relativamente aos ensaios com os fungicidas, conclui-se que a actividade do Folpec Azul não é 

influenciada por temperaturas elevadas e que  tem actividade tanto em Chrysonilia, e também em 

Aspergillus,  como em  Penicillium.  Embora, como foi  discutido no capítulo II.4.3,  não se possa 

concluir que o Folpete seja o responsável por esta actividade.

No que se refere ao Penconazol, conclui-se que a temperatura elevada inactiva este fungicida e 

que somente demonstra actividade em Aspergillus, e também e Penicillium.
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Anexos



Anexo A – Dados Confidenciais



Anexo B – RMN

Figura B1 – Exemplo de um Espectro de 1HRMN de um poliéter triol.(adaptado de 8)

Figura B2 – Exemplo de um Espectro de 1HRMN de um poliéter diol.(adaptado de 8)



Figura B3 – Exemplo de um Espectro de 13CRMN de um poliéter triol.(adaptado de 8)

Figura B4 – Exemplo de um Espectro de 13CRMN de um poliéter diol.(adaptado de 8)



Anexo C – Resultados dos ensaios em Rancimat

- Ensaio 1

Tabela 4.7.1.1 – Resultados do ensaio 1

Amostras 
Quantidade 

(g) 

Posiçã

o 

Modo de 

Análise 1  (h) 

Modo de 

Análise 2 

(h) 

Modo de 

Análise 3 

(uS/cm) 

Poliol  viscoelástico 3 1 2,47 0,42 - 

Poliol  viscoelástico 3 2 0,57 0,72 - 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 1 (0,01%) 

3 3 0,28 0,36 - 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 1 (0,01%) 

3 4 - 0,34 - 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 4 (0,01%) 

3 5 0,15 0,38 - 

Poliol  viscoelástico+ Anti-

oxidante 4 (0,01%) 

3 6 0,2 0,44 - 

 

- Ensaio 2

Tabela 4.7.1.2 – Resultados do ensaio 2

Amostras 
Quantidade 

(g) 

Posiçã

o 

Modo de 

Análise 1  

(h) 

Modo de 

Análise 2 

(h) 

Modo de 

Análise 3 

(uS/cm) 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 2 (0,01%) 

3,03 1 - 0,43 - 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 2 (0,01%) 

3,03 2 - 0,47 - 

Poliol  viscoelástico 3,03 3 0,18 0,36 - 

Poliol  viscoelástico 3,02 4 - 0,53 - 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 3 (0,01%) 

3,01 5 0,27 0,73 - 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 3 (0,01%) 

3,01 6 0,20 0,40 - 

 



- Ensaio 3

Tabela 4.7.1.3 – Resultados do ensaio 3

Amostras 
Quantidade 

(g) 

Posiçã

o 

Modo de 

Análise 1  

(h) 

Modo de 

Análise 2 

(h) 

Modo de 

Análise 3 

(uS/cm) 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 1 (0,01%) 

3,02 1 0,18 0,42 - 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 1 (0,01%) 

3,04 2 0,27 0,54 - 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 2 (0,01%) 

3,02 3 0,17 0,48 - 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 2 (0,01%) 

3,02 4 0,17 0,40 - 

Poliol  viscoelástico 3,02 5 0,22 0,55 - 

Poliol  viscoelástico 3,04 6 0,15 0,33 - 

 

- Ensaio 4

Tabela 4.7.1.4 – Resultados do ensaio 4

Amostras 
Quantidade 

(g) 

Posiçã

o 

Modo de 

Análise 1  

(h) 

Modo de 

Análise 2 

(h) 

Modo de 

Análise 3 

(uS/cm) 

Poliol  C 3 1 0,63 0,90 - 

Poliol  C 3 2 0,60 0,88 - 

Poliol  C+Anti-oxidante 2 (0,01%) 3,05 3 0,55 0,99 - 

Poliol  C+Anti-oxidante 2 (0,01%) 3,04 4 0,70 0,98 - 

Poliol  C +Anti-oxidante 4 

(0,01%) 

3 5 1,23 1,96 - 

Poliol  C+Anti-oxidante 4 (0,01%) 3 6 2,07 1,66 - 

 



- Ensaio 5

Tabela 4.7.1.5 – Resultados do ensaio 5

Amostras 
Quantidade 

(g) 
Posição 

Modo de 

Análise 1  

(h) 

Modo de 

Análise 2 

(h) 

Modo de 

Análise 3 

(uS/cm) 

Poliol  C+Anti-oxidante 3 (0,01%) 3,04 1 0,75 0,94 - 

Poliol  C+Anti-oxidante 3 (0,01%) 3,03 2 0,83 1,35 - 

Poliol  C 3 3 0,73 1,05 - 

Poliol  C 3 4 0,78 1,11 - 

Poliol  C + Anti-oxidante 1 

(0,01%) 

3,04 5 1,05 1,17 - 

Poliol  C+ Anti-oxidante 1 

(0,01%) 

3 6 0,65 0,98 - 

 

- Ensaio 6

Tabela 4.7.1.6 – Resultados do ensaio 6

Amostras 
Quantidade 

(g) 

Posiçã

o 

Modo de 

Análise 1  

(h) 

Modo de 

Análise 2 

(h) 

Modo de 

Análise 3 

(uS/cm) 

Poliol  viscoelástico 3,005 1 0,55 0,81 - 

Poliol  viscoelástico 3,016 2 0,50 0,80 - 

Poliol  viscoelástico+Anti-

oxidante 1 (0,01%) 

3,01 3 0,38 0,60 - 

Poliol  viscoelástico+Anti-

oxidante 1 (0,01%) 

3,006 4 0,35 0,61 - 

Poliol  viscoelástico+Anti-

oxidante 4 (0,01%) 

3,01 5 1,05 1,19 - 

Poliol  viscoelástico +Anti-

oxidante 4 (0,01%) 

3,022 6 1,17 1,21 - 

 



- Ensaio 7

Tabela 4.7.1.7 – Resultados do ensaio 7

Amostras 
Quantidade 

(g) 
Posição 

Modo de 

Análise 1  

(h) 

Modo de 

Análise 2 

(h) 

Modo de 

Análise 3 

(uS/cm) 

Poliol   viscoelástico +Anti-

oxidante 3 (0,01%) 

3,014 1 0,55 0,91 - 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 3 (0,01%) 

3,01 2 0,73 0,94 - 

Poliol  viscoelástico 3,03 3 0,37 0,55 - 

Poliol  viscoelástico 3,01 4 0,35 0,59 - 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 2 (0,01%) 

2,99 5 0,33 0,89 - 

Poliol  viscoelástico + Anti-

oxidante 2 (0,01%) 

2,99 6 0,38 0,66 - 

 

- Ensaio 8

Tabela 4.7.1.8 – Resultados do ensaio 8

Amostras 
Quantidade 

(g) 

Posiçã

o 

Modo de 

Análise 1  

(h) 

Modo de 

Análise 2 

(h) 

Modo de 

Análise 3 

(uS/cm) 

Poliol  C 3,016 1 3,98 3,14 - 

Poliol  C 3,012 2  3,60 - 

Poliol  C+Anti-oxidante 2 (0,01%) 3,011 3 1,85 4,09 - 

Poliol  C+Anti-oxidante 2 (0,01%) 2,999 4 - 3,47 - 

Poliol  C +Anti-oxidante 4 

(0,01%) 

2,997 5 - - - 

Poliol  C+Anti-oxidante 4 (0,01%) 3,009 6 - - - 

 



- Ensaio 9

Tabela 4.7.1.9 – Resultados do ensaio 9

Amostras 
Quantidade 

(g) 

Posiçã

o 

Modo de 

Análise 1  

(h) 

Modo de 

Análise 2 

(h) 

Modo de 

Análise 3 

(uS/cm) 

Poliol  C+Anti-oxidante 3 (0,01%) 3,004 1 3,52 3,71 - 

Poliol  C+Anti-oxidante 3 (0,01%) 3,02 2 4,27 1,36 - 

Poliol  C 3,01 3 1,07 1,79 - 

Poliol  C 3,02 4 4,93 3,79 - 

Poliol  C+Anti-oxidante 1 (0,01%) 3,007 5 1,82 2,69 - 

Poliol  C+Anti-oxidante 1 (0,01%) 3,02 6 1,02 2,57 - 

 



Anexo D - Composição química dos meios e cultura utilizados neste trabalho

Meio Malt Extract Agar (MEA)

Malt Extract (Oxoid)                                                      20 g

Peptona bacteriológica (Oxoid)                                      1 g

D (+) Glucose (Merck)                                                   20 g

Agar (Merck)                                                                  20 g

Água bidestilada                                                               1 L

Meio Rose-Bengal com Cloranfenicol (CRB)

Rose Bengal Agar com cloranfenicol (Merck)                65,3 g

Água destilada                                                                  1 L



Anexo E - Esquema do Método da Filtração





Anexo F – Candidatura ao Programa de financiamento de projectos associados a 

empresas

DRAFT

Ficha do Projecto

Título: Estudo de Inibidores da Formação do 2,4,6-TCA para aplicação em aglomerados de rolhas 

de cortiça.

Data de Inicio: 05/01/2008

Duração (meses): 36

Áreas Tecnológicas: Polímeros

          Microbiologia Industrial

          Fungos

          Fungicidas

          Cortiça

Consórcio Participante

Nº Nome da Organização Tipo País Despesa Elegível
1 FlexPur 1 PT 0,00€
2 Entidade Académica (a definir) 4 PT 0,00€
3 Indústria Corticeira (a definir) 1 PT

Síntese do Projecto

(Português)

O problema do TCA é uma das maiores preocupações da indústria vinícola. Exstistem dados na 

bibliografia sobre as causas da contaminação com TCA das rolhas e vinho. No entanto, enquanto 

as fontes da contaminação do TCA estão mais elucidadas, ainda não existe um consenso de como 

resolver este problema na totalidade. Embora esteja mais ou menos estabelecido que o TCA é 

maioritariamente formado por microrganismos, especialmente fungos quando entram em contacto 

com compostos  clorados,  normalmente,  clorofenóis,  os  esforços  atingidos  para  conseguir  um 

tratamento efectivo para eliminar completamente este problema ainda não existe.

O objectivo deste projecto é identificar microrganismos responsáveis pela formação de TCA e 

pesquisar compostos inibidores da formação de TCA compatíveis com a formulação de um pré- 

polímero de poliuretano para aplicar em aglomerado de cortiça com o intuito de produzir rolhas. 



Como  estratégia  de  inibição  optou-se  por  uma  abordagem  preventiva  considerarando  os 

microrganismos  como  alvo,  uma  vez  que,  se  estes  não  estiverem  presentes  na  cortiça  não 

ocorrerá formação de TCA.

Assim,  pretende-se  neste  projecto,  identificar  os  microrgnismos  colonizadores  de  cortiça  e 

formadores de TCA; seleccionar inibidores para a formação do TCA, avaliar a actividade destes 

inibidores em laboratório e directamente na cortiça, avaliar a compatibilidade com o pré-polímero 

de poliuretano, optimizar a gama de concentrações do inibidor a utilizar, avaliar a actividade do 

inibidor  incorporado na formulação do pré-polímero em laboratório e directamente nas rolhas de 

cortiça. Algumas das técnicas a utilizar são o método da diluição, o método da câmara húmida, o 

método da filtração por membrana e a determinação de TCA por cromatografia gasosa.

(Inglês)

The TCA problem is one of the bigger concerns of wine industry.  Research has been done all 

around the world with the purpose of isolating the causes of TCA contamination on cork stoppers 

and wine. However, besides the origin of TCA contamination it is somehow clear there is still no 

idea about how to resolve this problem totally. Despite it is well established that the TCA is mainly 

formed by micro-organisms,  specially moulds when in the presence of chlorinated compounds, 

usually chlorophenols, the efforts reached to achieve an effective treatment to eliminate completely 

this problem still does not exist. 

The aim of  this  study is  to  identify  the micro-organisms capable  of  producing TCA,  especially 

moulds  and  research  inhibitors  for  the  TCA  formation  compatible  with  a  formulation  of  a 

polyurethane pre-polymer used in the production of cork stoppers from cork agglomerate. 

As inhibition strategy, a preventive approach was chosen considering micro-organims the target to 

eliminate. If there are no moulds in the cork there will not be formation of TCA.

Therefore, we intend to identify micro-organisms of cork which form TCA, select inhibitors for the 

TCA  formation,  evaluate  inhibitors  activity  in  laboratory  and  directly  in  cork,  evaluate  the 

compability of inhibitors to the polyurethane pre-polymer, optimizate inhibitor concentrations to be 

used and evaluate inhibitor activity when incorporated in polyurethane pre-polymer formulation in 

laboratory and directly in cork stoppers. Some of the methodologies to be used are: methodologie 

of Dilution, methodologie of Wet …., methodologie of Membrane Filtraion and determination of TCA 

by gas chromatography.

Identificação do Director do Projecto



Nome:

Organização:

Departamento:

Função:

Telefone: Fax:

E-Mail:

Morada:

Código Postal: Localidade:

Proposta do Projecto

1 1 - Descrição Sumária do Problema Objecto do Projecto

A infuência do 2,4,6-Tricloroanisol (2,4,6-TCA) nas propriedades organolépticas do vinho está bem 

documentada e este composto é, em média, responsável por 80 a 90% do "sabor a rolha". Esta 

designação resulta da associação entre a existência de 2,4,6-TCA no vinho e deste composto ser 

um produto do metabolismo da flora microbiana colonizadora da rolha de cortiça na presença de 

clorofenóis.

Os  poros  da cortiça  possuem uma estrutura  aberta  e  estão  colonizados  por  microrganismos, 

muitos dos quais acompanham a cortiça ao longo do processo produtivo da rolha. De facto, muitos 

dos  microrganismos  colonizadores  da  cortiça,  quando  na  presença  de  compostos  tóxicos 

(clorofenóis)  activam  uma  via  do  seu  metabolismo  de  modo  a  transformá-los  em  compostos 

inócuos para si (2,4,6-TCA) e a eliminá-los assegurando assim a sua sobrevivência. 

Numa rolha de cortiça é possível encontrar cerca de 108 fungos, 104 leveduras e 104 bactérias.

Apesar de a fonte predominante de contaminação serem os microrganismos da rolha de cortiça, 

outras fontes de contaminação foram identificadas, tais como, o uso de biocidas policlorofenólicos 

nos sobreiros, o branqueamento com cloro no processamento da cortiça (embora hoje em dia o 

uso de cloro tenha vindo a cair em desuso), a lavagem dos barris de madeira com hipoclorito, o 

uso de biocidas clorofenólicos nos materiais de transporte e o armazenamento e a migração da 

poluição atmosférica. 

Além disso, os halofenóis são compostos orgânicos sintetizados à escala industrial por cloração 

do fenol ou por hidrólise de clorobenzenos pelo que, a existência de clorofenóis nas adegas e 

também nas pranchas de cortiça, é o resultado do uso massivo de Pentaclorofenol (PCP) e 2,4,6-

Triclorofenol  (2,4,6-TCP)  como  pesticida,  e  ainda,  da  produção  durante  o  tratamento  de 

desinfecção da água potável e piscinas e durante o processo de branqueamento da pasta de 

madeira na indústria do papel. 

Apesar de os microrganismos da rolha não serem os únicos responsáveis pela contaminação do 

vinho, a rolha é um elemento contaminante e pode também ser um veículo de transmissão da 

contaminação existente no ambiente exterior.



O problema do TCA é, assim, uma das maiores preocupações da indústria vínicola. As causas da 

contaminação das rolhas e do vinho com TCA estão bem documentadas, porém, ainda não existe 

um  consenso  de  como  resolver  este  problema  na  totalidade.  Além  de  que,  embora  esteja 

estabelecido que o TCA é maioritariamente formado por microrganismos, especialmente fungos 

quando  estão  em  contacto  com  compostos  clorados,  normalmente  clorofenóis,  os  esforços 

atingidos para conseguir um tratamento efectivo para eliminar completamente este problema ainda 

não existe.

Por essa razão, a indústria corticeira pretende apostar em estratégias preventivas para evitarem a 

contaminação com TCA, sendo esse o objectivo deste proojecto.

2 - Caracterização do Estado de Arte da Oferta Tecnológica

O  problema  da  contaminação  das  rolhas  e  do  vinho  com  2,4,6-TCA  está  associado 

predominantemente  à  existência  de  microrganismos,  capazes  de  transformar  halofenóis  em 

haloanisóis, na cortiça. 

Por essa razão, a estratégia de inibição da formação do TCA é aqui apresentada como inibição 

dos microrganismos produtores de TCA e que contaminam a cortiça, uma vez que, não existindo 

microrganismos destes na cortiça, não existe formação de TCA.

Assim, fez-se uma pesquisa sobre fungicidas com largo espectro de acção, homologados para a 

videira, uma vez que vão ser aplicados num produto que está envolvido na indústria alimentar e 

que está  em contacto com o vinho.  Além disso,  teve-se em especial  consideração os grupos 

activos para que não houvesse interacção com os grupos reactivos do pré-polímero a usar em 

aglomerado de rolhas  e deste  modo,  poder  perder  a  sua actividade.,  e ainda  houve especial 

cuidado em seleccionar formulações comerciais que tivessem apenas um princípio activo, para 

existir a garantia que aquele composto e só aquele era responsável pela inibição. 

Os  fungicidas  são  substâncias  químicas  com  capacidade  para  eliminar  fungos,  sendo 

frequentemente  utilizados  na  protecção  das  culturas  contra  os  fungos  fitopatogénicos.  Foram 

desenvolvidos  muitos  fungicidas  com  vários  mecanismos  de  acção  contra  fitopatogénicos, 

nomeadamente: inibição de processos bioquímicos dos fungos, tais como, a biossíntese de ácidos 

nucleicos,  aminoácidos  ou  de  proteínas  ou,  ainda,  inibição  da  biossíntese  de  lípidos, 

nomeadamente  de  esteróides  e  ácidos  gordos;  perturbações  do  metabolismo  energético,  tais 

como  inibição  da  glicólise,  do  ciclo  dos  ácidos  tricarboxílicos,  da  cadeia  transportadora  de 

electrões ou da fosforilação oxidativa e inibição da divisão celular ou destruição das estruturas 

celulares,  nomeadamente  por  atrofia  do  crescimento  das  hifas  e  inibição  da  formação  de 

estruturas produtoras de esporos. Actualmente, os mais utilizados são inibidores da biossíntese de 

esteróides dos fitopatogénicos (triazóis e derivados de morfolina), inibidores da síntese proteica 

(ftalimidas) ou da biossíntese dos ácidos nucleicos, como as acilalaninas que inibem a síntese do 

ARN e os benzimidazóis que foram inicialmente considerados como inibidores da síntese de ADN 

e, posteriormente, como inibidores da formação dos microtúbulos nos microrganismos. 



Existem muitos fungicidas que estão homologados para a videira, no entanto, como já foi referido, 

impôs-se ainda outra restrição na selecção dos fungicidas a ensaiar; e que é possuir apenas um 

princípio activo de modo a que o princípio activo que inibir o crescimento fique bem identificado.

Os princípios activos seleccionados foram o penconazol e o folpete.

O  Folpete  ou  N-triclorometiltioftalimida,  Figura  1,  pertence  ao  grupo  dos  fungicidas  N-

triclorometiltioderivados, como a captana e o captafol. As características gerais do folpete estão 

representadas na Tabela 1.

Figura 1 – Estrutura química do folpete: N-triclorometiltioderivados.

Tabela 2 – Características físico-químicas do folpete.

Nome 

N-triclorometiltioftalimida 

N-triclorometilsulfanilftalimida IUPAC 

N-triclorometilsulfanil-1,2-benzenocarboximida 

CAS 2-[(triclorometil)tio]-1H-iso-indol-1,3(2H)-diona 

Classe Química Ftalimida 

Fórmula Molecular C9H4Cl3NO2S 

Massa Molecular (g/mol) 296,56 

Ponto de Fusão (ºC) 177 

Pressão de Vapor (25º, Pa) 2,1 x 10-5 

Coeficiente de Partição octanol-água (25ºC, Log 

Pow) 

3,11 

Solubilidade em água (25ºC, mg/L) 1,3 (muito baixa) 

Solubilidade em solventes orgânicos  

Acetona, Acetonitrilo, Clorofórmio  (20ºC, g/L) 8,7 

Benzeno (20ºC, g/L)) 2,2 

Isopropanol (20ºC, g/L)) 1,25 

Cetonas alifáticas (25ºC, %) 3 - 4 

Hidrocarbonetos alifáticos (25ºC, %) 0,1 - 1 

Hidrocarbonetos aromáticos, polares e oxigenados 

(25ºC) 

Insolúvel 

Estável em ambiente em condições de baixa humidade Estabilidade 

Não é estável em condições alcalinas 

 
O Folpete é um fungicida de contacto de largo espectro. A sua acção é principalmente preventiva, 

actuando essencialmente por desnaturação dos grupos tiol (SH) das proteínas, como inibidor da 



germinação dos esporos dos fungos e do crescimento do micélio. No seu modo de acção podem 

distinguir-se,  fundamentalmente,  três mecanismos principais:  inibição específica  da respiração, 

interferência na permeabilidade da membrana e acção sobre a divisão celular.  O folpete reage 

com o grupo tiol  presente em diversos enzimas da cadeia respiratória e da membrana celular, 

formando pondes dissulfureto que alteram o fluxo mitocondrial e, consequentemente, bloqueiam a 

respiração e a permeabilidade da membrana citoplasmática e inibem o processo normal de divisão 

celular.

O Penconazol, Figura 2, pertence ao grupo dos azóis. As características gerais do penconazol 

estão representadas na Tabela 2.O Penconazol pertence à família química dos triazóis e tem uma 

acção  preventiva  e  curativa,  actuando  ao  nível  da  parede  celular  dos  fungos,  inibindo  a 

biossíntese do ergosterol. Apresenta também acção anti-esporulante.

Figura 2. – Estrutura química do Penconazol.(retirado de 26)

Tabela 2 – Características físico-químicas do Penconazol.(retirado de 26)

Nome 

IUPAC 1-(2,4-dicloro-ß-propilfenetil) -1H-1,2,4-triazol 

CAS 66246-88-6 

Classe Química Azol 

Fórmula Molecular C13H15Cl2N3 

Massa Molecular (g/mol) 284.18 

Densidade (20ºC, g/cm3) 0,97 – 0,99  

Pressão de Vapor (25º, mPa) 0,37  

Solubilidade em água (25ºC, mg/L) 73 

Solubilidade em solventes orgânicos  (25ºC, g/L)  

Etanol  730 

Acetona 770 

Tolueno 610 

n-Hexano 22 

n-Octanol 400 

 



O Penconazol pertence à família química dos triazóis e tem uma acção preventiva e curativa, 

actuando ao nível da parede celular dos fungos, inibindo a biossíntese do ergosterol. Apresenta 

também acção anti-esporulante.

Assim, pretende-se que da incorporação destes princípios activos na formulação do pré-polímero 

de  poliuretano  se  obtenha  uma  formulação  de  valor  acrescentado  pois  esta  vai  ter  como 

propriedades,  não só promover  a  produção de rolhas  a  partir  de aglomerado de cortiça  mas 

também a de prevenção contra o crescimento de microrganismos formadores de TCA. 

3 3 – Objectivos Tecnológicos do Projecto:

Os objectivos  deste  trabalho  são  isolar  e  identificar  a  flora  microbiana  formadora  de  TCA e 

colonizadora da cortiça; pesquisar estratégias de inibição da formação do TCA por eliminação dos 

microrganismos, avaliar a actividade dos inibidores em ensaios laboratoriais e directamente na 

cortiça, avaliar a compatibilidade do inibidor com a formulação de um pré-polímero de poliuretano 

usado para fazer rolhas a partir de aglomerado de cortiça, avaliar a actividade do inibidor nesta 

formulação e directamente na rolha de cortiça; determinação de TCA.

Acções Contempladas no Projecto

Actividade(s) Económica(s) Prevista(s) no Projecto

CAE Descrição %

Resultados Esperados

Principais  Resultados do Projecto  (domínio de aplicação,  impacto económico esperado, 

prazos previstos)

Os resultados deste projecto aplicam-se à industria corticeira, vínicola e de polímeros.

A  indústria  de  polímeros  vai  obter  um  produto,  para  aplicar  em  aglomerados,  de  valor 

acrescentado  com  propriedades  preventivas  face  à  contaminação  por  microrganismos.  Este 

produto terá um valor superior aos restantes no mercado, proporcionando vantagem económica à 

empresa que os comercializa.

A indústria  corticeira  ao utilizar  este  produto  nas suas rolhas  de aglomerado,  vai  recuperar  a 

confiança da indústria vínicola, recuperar o mercado das rolhas e valorizar a rolha de aglomerado, 

reconquistando o mercado das rolhas e aumentado as suas receitas económicas.

Finalmente, a indústria vínicola, ao vedar as suas garrafas de vinho com rolhas de aglomerado 

contendo  este  produto,  estão  a  prevenir  eventuais  contaminações  do  vinho  e  a  prevenir  a 



devolução  de  garrafas  contaminadas  por  parte  dos  seus  clientes,  prevenindo  prejuízos 

económicos como os que têm tido até agora.

Sem  identificar  os  parceiros,  descreva,  sumariamente,  a  estratégia  de  valorização  dos 

Resultados do Projecto:

A empresa de polímeros obterá um produto de valor acrescentado e uma formulação inovadora na 

área dos pré-polímeros para aglomerados que poderá vender.

A entidade académica tem a oportunidade de receber formação na área de estudo em que este 

projecto se insere.

A industria corticeira tem a oportunidade de participar e ver realizado o objectivo final, que é a 

resolução do problema do TCA nos seus produtos.

Enquadramento Internacional do Projecto

O  projecto  inscreve-se  nos  objectivos  de  um  projecto  ou  de  um  programa  específico 

elaborado no contexto de um programa-quadro comunitário de IDT?

Este projecto espera a abertura do programa Ciência Valor, da Agência de Inovação, para ser 

submetido a avaliação por parte desta mesma entidade.

Consórsio

Organizações Participantes

Empresa: FlexPur

Departamento: Desenvolvimento de Novos Produtos

Qual o processo de trabalho conjunto e estrutura de interligação com o consórcio?

A empresa é a responsável pelo desenvolvimento da formulação do pré-polímero de poliuretano 

na qual se pretende incorporar o(s) inibidor(es) da formação do TCA.

 A empresa pretende desta  forma conferir  ao  seu produto,  usado em aglomerados,  um valor 

acrescentado visto que terá actividade contra microrganismos e, como  consequência, inibição da 

formação do TCA.

Experiência e Know-how da empresa e sua aplicação no projecto?



A empresa é produtora de polímeros, nomeadamente, espumas, elastómeros e pré-polímeros de 

poliuretanos tendo estado a desenvolver um pré-polímero para a utlilização em rolhas feitas a 

partir de aglomerado de cortiça. A sua experiência e know-how serão indispensáveis quando, após 

a selecção dos inibidores, se fizerem os ensaios das formulações para obter um pré-polímero com 

actividade contra microrganismos, com manutenção da actividade durante um período adequado, 

e que não afecte a produção de rolhas a partir de aglomerado de cortiça.

Como irá a empresa apropriar-se e endogeneizar a tecnologia a desenvolver?

O papel da empresa na produção e comercialização/difusão dos resultados do projecto?

A empresa será a única que comercializará e produzirá a formulação do pré-polímero.

Organização: IST (Istituto Superior Técnico)

Departamento: Microbiologia

Funções  no  projecto: O  IST  será  responsável  pela  identificação  e  isolamento  dos 

microrganismos  colonizadores  da  cortiça,  pela  determinação  do  TCA,  pela  pesquisa  dos 

inibidores,  pelos  ensaios  de  screening,  pela  optimização  das  concentrações  a  utilizar  e  pela 

avaliação da actividade dos inibidores em laboratório e directamente na cortiça.

Lista de Colaboradores

Esforço (h) 
Nome da Organização Colaborador 

Máximo Actual 

IST/Microbiologia Marta Sofia G. S. Candeias 5,082 0 

IST Prof. Bordado   

Grupo Cordex Sr. Carlos Pereira   

Bolseiro de 

Licenciatura, Mestrado 

ou Doutoramento 

Aluno   

 

Currículo de Colaboradores da Organização Afectos ao Projecto

Organização: IST/Microbiologia

Bolseiro: Sim

Nome: Marta Sofia Guilherme Silva Candeias

Custo/hora (€):8,78

%Tempo no Projecto: 100 Esforço Máximo (h): 5,082



Funções a desempenhar no Projecto: Acompanhamento de todas as fases do projecto, ou pelo 

menos, a fase associada à microbiologia

Descrição suncinta de conhecimentos e experiências passadas úteis para o projecto:

Domínios multidisciplinares das Ciências e Tecnologias Biológicas e Químicas, nas Indústrias de 

Fermentação e Agro-alimentar,  na Indústria Química e na área da Qualidade com experiência 

laboratorial.

Gestão do Projecto

Informação Analítica sobre o Projecto

Sem identificar parceiros, descreva a organização, estrutura de gestão e tomada de decisão 

do projecto.

Lista das diferentes Fases do Projecto

Meses 

Ínicio Fim 
Título Tipo Inv. Elegível 

  Isolamento e Identificação dos microrganismos 

formadores de TCA na cortiça 

  

  Pesquisa de Inibidores para a formação de TCA   

  Ensaios da Actividade dos Inibidores em Laboratório   

  Ensaios da Actividade dos Inibidores directamente na 

cortiça 

  

  Ensaios de compatibilidade do inibidor com o pré-

polímero de poliuretano 

  

  Ensaios de actividade da formulação do pré-polímero de 

poliuretano + inibidor em laboratório 

  

  Ensaios de actividade da formulação do pré-polímero + 

inibidor directamente no aglomerado de cortiça. 

  

 



Detalhes da Fase a Adicionar:

Fase: Isolamento e Identificação dos microrganismos formadores de TCA na cortiça

Mês de Inicio:

Duração (meses):

Tipo:

Objectivos  desta  Fase:  Isolar  os  microrganismos  que  colonizam  a  cortiça;  Identificar  os 

microrganismos que colonizam a cortiça; Identificar os microrganismos que colonizam a cortiça e 

que produzem TCA.

Relação com outras fases do Projecto:

Fase: Pesquisa de Inibidores para a formação de TCA.

Mês de Inicio:

Duração (meses):

Tipo:

Objectivos  desta  Fase:  Pesquisar  possíveis  inibidores  da  formação  do  TCA (  inibidores  do 

crescimento  ou  viabilididade  dos  microrganismos,  inibidores  do  TCP,  inibidores  da  enzima 

responsável  pela  formação  do  TCA,  inibidores  directos  do  TCA)  e  delinear  estratégias  de 

aplicação dos inibidores pesquisados.

Relação com outras fases do Projecto:

Fase: Ensaios da Actividade dos Inibidores em Laboratório 

Mês de Inicio:

Duração (meses):

Tipo:

Objectivos desta Fase: Identificar quais os inibidores com actividade contra os microrganismos e 

obter uma gama de concentração mais ou menos optimizada.

Relação com outras fases do Projecto: Depende do número de inibidores pesquisados 

Fase: Ensaios da Actividade dos Inibidores directamente na cortiça.

Mês de Inicio:

Duração (meses):

Tipo:

Objectivos desta Fase: Identificar quais os inibidores com actividade contra os microrganismos e 

obter uma gama de concentração optimizada.

Relação com outras fases do Projecto:  Depende do número de inibidores com actividade em 

laboratório.

Fase: Ensaios de compatibilidade do inibidor com o pré-polímero de poliuretano.



Mês de Inicio:

Duração (meses):

Tipo:

Objectivos desta Fase:  Identificar os inibidores que possuêm actividade na formulação do pré-

polímero e que não instabilizam a mesma.

Relação com outras fases do Projecto: Depende dos inibidores que têm actividade na cortiça

Fase:  Ensaios  de  actividade  da  formulação  do  pré-polímero  de  poliuretano  +  inibidor  em 

laboratório 

Mês de Inicio:

Duração (meses):

Tipo:

Objectivos  desta  Fase:   Identificar  as  formulações  de  pré-polímero  com o  inibidor  que  são 

activas. 

Relação  com outras  fases  do  Projecto:  Depende  dos  inibidores  que  mantêm  a  actividade 

mesmo estando na formulação e que não instabilizam a mesma.

Fase:  Ensaios  de  actividade  da  formulação  do  pré-polímero  +  inibidor  directamente  no 

aglomerado de cortiça.

Mês de Inicio:

Duração (meses):

Tipo:

Objectivos desta Fase:  Identificar as formulações de pré-polímero com o inibidor que são activas 

directamente na cortiça.

Relação  com  outras  fases  do  Projecto:  Depende  das  formulações  com  actividade  em 

laboratório.



Lista das diferentes Tarefas do projecto

Meses 

Ínicio Fim 

Código 
Fase a que pertence Descrição da Tarefa 

  1 Recolha de amostras de cortiça 

  2 Crescimento dos microrganismos 

  3 Isolamento dos microrganismos 

  4 Identificação dos microrganismos 

  5 

Isolamento e Identificação dos 

microrganismos formadores de TCA 

na cortiça 

Determinação de TCA 

  6 

  7 Pesquisa de Inibidores para a 

formação de TCA 

Pesquisa de inibidores do crescimento dos 

microrganismos formadores de TCA sem 

interacção com o pré-polímero de 

poliuretano. 

  8 Determinação da actividade dos inibidores 

no crescimento dos microrganismos .. 

  9 

Ensaios da Actividade dos 

Inibidores em Laboratório Determinação do TCA antes e após adição 

do inibidor 

  10 Determinação da actividade do inibidor 

directamente na cortiça e nas condições 

das instalações fabris 

  11 

Ensaios da Actividade dos 

Inibidores directamente na cortiça Determinação do TCA antes e após a 

adição do inibidor directamente na cortiça e 

nas condições das instalações fabris. 

  12 Ensaios de compatibilidade do 

inibidor com o pré-polímero de 

poliuretano 

Determinação da compatibilidade entre 

o inibidor e a formulação do pré-

polímero. 

  13 Determinação da actividade da 

formulação enriquecida com o inibidore 

contra microrganismos. 

  14 

Ensaios de actividade da 

formulação do pré-polímero de 

poliuretano + inibidor em 

laboratório 
Determinação do TCA em laboratório 

com aplicação nos microrganismos. 

  15 Determinação da actividade da 

formulação activada directamente nas 

rolhas de cortiça. 

  16 

Ensaios de actividade da 

formulação do pré-polímero + 

inibidor directamente no 

aglomerado de cortiça. 
Determinação do TCA no aglomerado 

de cortiça. 

 

Detalhes das Tarefas a inserir no Projecto:



Fase a que pertence: Isolamento e Identificação dos microrganismos formadores de TCA na 

cortiça

Código: 1

Descrição da Tarefa: Recolha de amostras de cortiça (pranchas de cortiça, pranchas de cortiça 

após cozedura, pranchas de cortiça em armazém para secagem, discos, aglomerado, rolha)

Recolher  amostras  de  cortiça  dos  vários  tipos  mencionados  de  várias  regiões  do  país  e  se 

possível do estrangeiro.

Mês de Inicio: 1

Impacto  na  continuação  do  projecto:  amostras  para  isolamento  dos  microrganismos 

colonizadores de cortiça

Fase a que pertence: Isolamento e Identificação dos microrganismos formadores de TCA na 

cortiça

Código: 2

Descrição da Tarefa: Crescimento dos microrganismos 

Estabelececer condições óptimas para o desenvolvimento dos microrganismos e que permita um 

fácil isolamento das colónias.

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto: isolamento dos microrganismos colonizadores de cortiça

Fase a que pertence: Isolamento e Identificação dos microrganismos formadores de TCA na 

cortiça

Código: 3

Descrição da Tarefa: Isolamento dos microrganismos 

Isolamento das várias colónias diferentes de microrganismos e transferência para placas de petri 

para  desenvolviemento  de  cada  colónia  individualmente  de  modo  a  ser  possível  fazer  uma 

correcta identificação das estirpes envolvidas.

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto: identificação dos microrganismos colonizadores da cortiça

Fase a que pertence: Isolamento e Identificação dos microrganismos formadores de TCA na 

cortiça

Código: 4

Descrição da Tarefa: Identificação dos microrganismos 

Método da diluição e da câmara húmida e contagem dos microrganismos com um hemacitómetro.

Os fungos filamentosos são identificados por observação macroscópica das colónias em MEA e 

por  observação  microscópica  das  estruturas  vegetativas  e  reprodutoras,  utilizando-se  chaves 

taxonómicas adequadas.

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto: microrganismos formadores de TCA.



Fase a que pertence: Isolamento e Identificação dos microrganismos formadores de TCA na 

cortiça

Código: 5

Descrição da Tarefa: Determinação de TCA

Identificação  dos  microrganismos  formadores  de  TCA através  da  determinação  de  TCA por 

cromatografia gasosa.

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto: selecção de inibidores.

Fase a que pertence: Pesquisa de Inibidores para a formação de TCA.

Código: 6

Descrição da Tarefa: Pesquisa de inibidores do crescimento dos microrganismos formadores de 

TCA sem interacção com o pré-polímero de poliuretano.

Pesquisa de Inibidores para a formação de TCA com as seguintes características: inibidores do 

crescimento dos microrganismos; sem grupos activos que tenham interacção com o pré-polímero 

de poliuretano, homologados para utilização na indústria alimentar e nas vinhas.

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto:  inibição do crescimento dos microrganismos formadores 

de TCA e compatibilidade com o pré-polímero de poliuretano.

Fase a que pertence: Ensaios da Actividade dos Inibidores em Laboratório.

Código: 7

Descrição  da  Tarefa:  Determinação  da  actividade  dos  inibidores  no  crescimento  dos 

microrganismos .

Método de Filtração por Membrana.

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto:   possibilidade de incorporação na formulação do pré-

polímero.

Fase a que pertence: Ensaios da Actividade dos Inibidores em Laboratório.

Código: 8

Descrição da Tarefa: Determinação do TCA antes e após adição do inibidor.

Determinação do TCA por cromatografia gasosa.

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto:   possibilidade de incorporação na formulação do pré-

polímero.

Fase a que pertence: Ensaios da Actividade dos Inibidores directamente na cortiça.



Código: 9

Descrição  da  Tarefa: Determinação  da  actividade  do  inibidor  directamente  na  cortiça  e  nas 

condições das instalações fabris.

Método da Filtração por Membrana.

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto:   possibilidade de incorporação na formulação do pré-

polímero.

Fase a que pertence: Ensaios da Actividade dos Inibidores directamente na cortiça.

Código: 10

Descrição da Tarefa: Determinação do TCA antes e após a adição do inibidor directamente na 

cortiça e nas condições das instalações fabris.

Determinação do TCA por cromatografia gasosa.

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto:   possibilidade de incorporação na formulação do pré-

polímero.

Fase a que pertence: Ensaios de compatibilidade do inibidor com o pré-polímero de poliuretano.

Código: 11

Descrição da Tarefa: Determinação da compatibilidade entre o inibidor e a formulação do pré-

polímero.

Análise das propriedades da formulação e das interacções entre os grupos do pré-polímero e dos 

inibidores.

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto:  formulação activa contra microrganismos.

.

Fase a que pertence: Ensaios de actividade da formulação do pré-polímero de poliuretano + 

inibidor em laboratório.

Código: 12

Descrição da Tarefa: Determinação da actividade da formulação enriquecida com o inibidore 

contra microrganismos.

Determinação da actividade da formulação pelo método da filtração por membrana.

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto:  inibição da formação do TCA.

Fase a que pertence: Ensaios de actividade da formulação do pré-polímero de poliuretano + 

inibidor em laboratório.

Código: 13

Descrição da Tarefa: Determinação do TCA em laboratório com aplicação nos microrganismos. 

Determinação do TCA por cromatografia gasosa.



Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto:  inibição da formação do TCA.

Fase  a  que  pertence: Ensaios  de  actividade  da  formulação  do  pré-polímero  +  inibidor 

directamente no aglomerado de cortiça.

Código: 14

Descrição  da  Tarefa: Determinação  da  actividade  da  formulação  activada  directamente  nas 

rolhas de cortiça. 

Determinação da actividade da formulação através do método da filtração por membrana.

Determi

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto:  inibição da formação do TCA.

Fase  a  que  pertence: Ensaios  de  actividade  da  formulação  do  pré-polímero  +  inibidor 

directamente no aglomerado de cortiça.

Código: 15

Descrição da Tarefa: Determinação do TCA no aglomerado de cortiça. 

Determinação do TCA por cromatografia gasosa.

Mês de Inicio: 

Impacto na continuação do projecto:  inibição da formação do TCA.

Lista dos Resultados Esperados



Descrição Conclusão (mês) 

Isolamento e Identificação dos Microrganismos 

formadores de TCA 

Listagem dos vários microrganismos envolvidos 

na formação de TCA e que colonizam a cortiça 

Pesquisa de Inibidores para a formação de 

TCA 

Listagem de vários inibidores da formação de 

TCA 

Listagem e elaboração de várias estratégias de 

inibição com a aplicação dos inibidores 

pesquisados. 

 

Ensaios da actividade dos inibidores em 

Laboratório 

Listagem dos inibidores com actividade 

Concentrações possíveis de aplicação 

Ensaios da actividade os inibidores 

directamente na cortiça 

Listagem dos inibidores com actividade 

Concentrações possíveis de aplicação 

Ensaios de compatibilidade do inibidor com o 

pré-polímero de poliuretano 

Listagem dos inibidores compatíveis com o pré-

polímero de poliuretano. 

Ensaios de actividade da formulação do pré-

polímero de poliuretano + inibidor em 

laboratório 

Listagem dos inibidores com actividade 

Concentrações possíveis de aplicação 

Estabilidade da formulação 

Ensaios de actividade da formulação do pré-

polímero + inibidor directamente no 

aglomerado de cortiça. 

Listagem dos inibidores com actividade 

Concentrações possíveis de aplicação 

Estabilidade da formulação 

 

Atribuir Colaboradores às Fases do Projecto

Tarefa:

Título da Fase:

Colaborador:

Esforço (h):



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Isolamento e Identificação dos microrganismos 
formadores de TCA na cortiça

Pesquisa de Inibidores para a formação de TCA

Ensaios da Actividade dos Inibidores em 
Laboratório

Ensaios da Actividade dos Inibidores 
directamente na cortiça

Ensaios de compatibilidade do inibidor com o pré-
polímero de poliuretano

Ensaios de actividade da formulação do pré-
polímero de poliuretano + inibidor em laboratório

Ensaios de actividade da formulação do pré-
polímero + inibidor directamente no aglomerado 

de cortiça.

Mês
Fases
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